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" A tártsas érintkezz .. minden táraid- Imi rendbe:
i< 1 iiít bizon. oi. nyelvi Konvenciót,, -«ily e^ arár. t
uyezül f, közösségi kapcsolatok
e

1Ц1

rv<'~

latién viszonylat* эсш*

*lvi

t,

,

c-

ÍS >i formáit Cíí aiáü tft^O V. kel , biSLBl-.iCS brátO:i.al, idcf.e:t. d rzeu,«. en, íratlan - . ntv. ri w.. n írott - terv nyel
: .ine er-..irt kU telez:
( .

. v л. "

,

í ki

t re ualo.b n ói."

.ovat. Hoz es* A túrnál,- áni nyelv, к ÍV.)
A társas őrir.tkez s nyelvi konvenciói legelőször

is :• t , ezéa-tnai
Л

in met:választásában nyilvánulnak .ns#«

у ,;r nyelvben a beszóló ß «égsz .>1 ltot tat, a n. elvts.nl

.náeoúik szegélyt uavariacsá ...bői#
alján nar. nuik
magasáénak.

í

у bizalmasabb viszony

rém Llyel i: szólíthatja, ezt nevezzük

ás nyelvekben általában a tersee í-.sám mázó»

uik személyé ez a

szerep (francia,

n^ol, orosz, t-tfc,)*

ayelvtouben sajátos történeti Iéjiddés során vált & haróik ezeróly ilyen iun.cic horaosój ivá.
A dolgosat bevezető fejesete igen ért .•.es Bsakiro*
u almi' előzményekre táaaszkoóvs (kér tó esi Ssállok az Írnak$
Velcsov

ár tort., é г Told ni кок fuakeióváltosásE; .Pusztai

erem,: Tejesé a át argiaás а л vili. ez ••zad el ró felében)
l el vázolj

art n ioiy,: au tot, r.n lyre,,

órán

rr.rr. uik

cse: ly a tier telet, a --volt tg tartás kit'ej eső Jóvá lett.
;• .ia.;..,ázáo kialakuláséi

követő nyelvhasználati fejlemények*

••
I
СП

Р
*п>
*'
Í*»

4
■4

a
69
О
ж!
'•>
■>>

4
->

чэ
о
'У
•й
.'4

Р
•я

I
Р
'Я

р

-

)й

I
•й
>
®
Я
чу
j >

Н
ГО
р
3
•й
>
:У

ГЗ
К
>
•>
•.
У

+»
Р
у

:
Ü
у
Щ
У
-И

«к

CJ
Р
О
а
У

Р»
ей
.4
a

i

в

Ng

я

I
<Ö

“О

о
я

■■■Я

<д
<а
vó
j

р

У

л

I
53

1
J

Й

ü

'>
-Я
»
+»

-M
У

Я
й
Х>

3

д
'3*
•**5

Я
4»
'У

Й

л
О
у

Ф
Р

4
1 9
63
Л

О
4

=3
•у
р

О

Н

tv

5

*0}

4»
0
J
р

*ф
О*
■4

J

Ю
' 4

'О
-в,

ш
й
■У

•Н

5

<

Я

л

■>)

•й
•4
о
У

4

I
Ü»

н
>»
4

Й
СО
>>

sa
С2

1Л

<с
;

>
О

■р

•Я
•
lO
4J

'
23

г4
с
-Й

а

•

+>
VJ

м

Л4
62

-Й
У
62

a

з

+»
я
-á
о
О

»л

»

®

й

й

a
а

!0

ч?

-»
V4
гй

'С

а
о

Р
'У

_-п

Р

Р
од
Я
VJ
Р
Й
ТО

р

I

4

Л
о

cf °
* 1

3

©

С
©
U
О

■Й

т»

ф

Я

-i

й

Е
Р
с
>

я
в
й

г?
'

I

й

б
>»

<

4 i
и

О

а
*
Р
Р
Q

я
Ф

-э

Cü
.4
О

Р
Ф

згз
,Й

«Ö

ja
•*»
то

3

S3
>»

Р

т*->

á

©

»©
;
о

в)

■О

»О

И
'-.

55
ЕЗ

-й

«й
(Н

й
О
-‘4

■Jl

■4

L

i>

О

tö
У

б
•»
«э

р

.а
'У
Л

ч

’О

н

©

«£

>»

'«5

tg
•ч

а

43
44
Р

-ч

о
>»
4
С

S3
*3

У

■У
Ф
4

у

т»
-л
йй>

Й
ЧВ

■!•>

Я

й

4
я
ä

я

Н

Р

©
-У
g
ф
й

У
р

■с

й
Й
о
ЧЭ
р

с
;-4

Ф

•н
Р

а
Я
í*f

<

Ь
J4

еЗ

Р
ф

3

1Ф

4
а
•я
а

Р
я

Р

р
Чв

О
4

А
а
О

q
‘Я

-ч

а

1

63
'У
Р

S3
Р
Р

а

i

V--J

У

<\i
н
I
Р

я

-Н
Ф
ф

н

P

H

и

*о
м
®
я,

*й

it
-Л
'с?

•Л

'У
4
Й
'У

V’w

IЯ
У

>4

й*1

-

к
О
С.
.5

4
У
£

®

»
P

P

©

p

Г*
+>
4
У

44
Ф
>»

•»

У

ч.

- :
й

т

4

й

,.J

'У

я

р

.■.I

'О

о

-4

r-i

4

о
'

е

Й

я

У
4-3

У

-J

н

Р

аз

Р

.4
-4

в
-

i3

Р
а
о
*...

о

У

Sа,

с
й

в

5

а

а

2
Ü

О

*о
н
»у

Я

я
>•»

Й

й
'О

-

тз
©
а
•-

ví

-í>

Р
У

-1
-У

J
ф

р

63

а

■й
р

а

;3
~4

с

а

О
У

•.:
У
Í3

J

яР

20

Р

' i
~1

>>
g

г4

О

-ч

a

Й

сС

С <4

'О

гй

у

J

69

■ч

в
Р
-я
S'*-*

й

>»
я
'Я
>
«О
о

•й

р

" 21 "*

п
з

й
'О
л
<э^—
Р

’1

в

о

я

Й

'О

:.

a

’4

н
о

>

сз

d
J4

г-4

в

у

я»

'у
чЗ

Ф

.д

VI

о
у
у

о
Л

я
4
I
*Н

У

El

а

чз

«ч

Ей

6J

р

‘3

У
Я

^

*4)
Ф

р

р
-й

>
й
ю

5

‘О

.4

за
р
+»
$3
-У
3
н
1
у р
сой®
'О
a •
Р%

'

ja»

Р
•■>

0
й

4
Р

’4
‘4

ча
Р
'и
44
«0
Р
а
Р
.ч
-4
Я
р
г-4
Чз

*й
Ö

,©
.4
а
9)
чЗ
P
о
М
р
с

4
*Ф
с4

*н
<о
я
о
о,
Е
У
Ы
а

Р
4>
ф

еэ
a
чу
>

®

Г* ?

«

Я
-О
г*4

■j

ф

р

р

Й
*<Й
' 3
Р

.

а
^й
3
У
V

гй
■>©

р
a
сз ig
(!)
Я 24
-й
р
У
»4
43 гй
О
О
Ä
f>
р «о
а
к-j
j
Р
й
О
и
Ф4ЭФаоФФ«
йз
я^ячЗйалоу-У
У
ф
í>
-й
Ф
-й
л
О
•а
гй
S3
t3
О*
гй
ф
Ф
СЙ
ЧJ
fi
'О
34
9
•Л
*н
.С -й
63
Р
>
г
.5
-й
о
Й
ei
о
• ■
а
л
н
(S
о
.)

-й

О
:

?•)
ю
Р

с

э

■

о

>

>

ф

я

ч

>
а

е.
,4 чф
ф
:с
,Уг4рдэ,ч!
и
о

У
о.

Р
с
«Й
О

У

й

р

s

а
'У
I»

'Ч

»
о
.
Q

й

а

‘О

Г!

р
'

<i
d

63

ф

Я
о

-4

О

О

в

a

'О

@

-н

О
;*>
!-0
3
-й

О

У

«4

,:
*с

>
У
й
>
Н
Ф
>
4

%
р
С
ЕЗ

'и

•
3

О

«.
Р
ча

:о

й
. -:
-*

а

о

-У

-н

Й

Л
«Й
-!
tg

Л?

й
М
ЗГ5
Р
*4

*4
Р
О
Н
'У
Р
*й
гй
‘-2
59

‘-а

’Ч

ф
3

-

«к

л

а

Р

я

•й

©
••

•*»

V*

У

■J

Р

У

э
»о
р
ш)чяй
’О
а
1

Н
3
>
'4
Я
О
44

й
©

а

а

о

*ф
У
л

.

.1

й

^

•й
Ч
у

..

н

Ф
q

<у
й

Л
у
й

:Я

Я

’s »

>
*ч
.54

у
tú

§

9
■р
Й

*

I—I

..
:д
о
-I

а
о
1
j

9

>

Я
-4

4
У

Р

ч]

3

У
'
OOP
Л
р
а

'

«9

У
"9

J
-Л
,й
Й

4

Я
р

4

0

а
V

Я
ej
о

а

Я

У

'С$
г4
О

.

р
У
*й

я
'j

-о
Р
ф

:

*~>
гй
О
Я
Ф
>»
й

Р
.

4

из
•й
-4

й
‘4

»

Ф

- Ill -

fel. ..ználő alkotói ;aoas ere ineokolja. Vő eb iroa Imi
pontú

oiiOtjrafikus feldolgozás (Czine . inály, , egy

nem-

éter,

Várnáé Kálmán munkái; .aelletг ólek Ilona 1911-tan készített
у elv szeti tanaimén;. át kell megemlítenünk, r mel.' t erroésaetesen csak a uorai években ее illetett müveket viz ^ .lta.
ereset; oyuia I-cries

sigmonc stílusa cíaü mo

óm iája

"a vívódó h'svset áb. isoló regényforma Korcséra nyelvét"
me alkotó írót mutatja be.

.lő-uy ч dolgos a tünk tógáját é-

rictő kérd ,-eeket nem tárgyal*
A ceaiáai és családon kívüli társáé érintkezés
normái t, a t ;_.ezés ó

magázáa köret, az egyes tarsal almi

csoportok nyelvaa&ználatát nyelvésse ten kívüli tényezők ha
tározzák meg; о rokonsági kapcsolat, az életkor, a nem, a
társadalmi diererchiában elfoglalt helyzet, a pillanatnyi
órzelmi-hng lati állapot - vagyis szociológiai és pszicho1ófiai összetevőn. Az osztály, réteg közösségen kívüli
Kapcsol; taira is utaltunk, ne erre vonatkozóan az ábrázolt
éietanyegoen találtunk adalékokét. /. teljesség nedv ért a
történelmi regények ilyen szempontú nyelvhát znál;, tát is
л ivágáltuk rőviuen.

I
Л 2iUbA3)/Äl KAPCSOLAT. Kb ШК.. MKÜSLILKK TCRT'?,1;TE

.
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X. TEGEZ íS A Ra,Gl MAGYAR NYELVIЕЛ

Egyszerű t . enc*
A magyar nyelv életében a magázás ájkeletíí 0 cleneég. А XVII, századig társadalmi különbségekre való tekin
tet n lkíü. s tegezés volt szokásos.
A Margit-1agenda Has.-vay Lea-féle 1310-es átdolgo
zása - amelynek eredetije egy évszázaudal korábbi nyelvál
lapotot konzervált - meggyőző adatokat szolgáltat a tegezés
kizárólagos voltáról,
"Asszonyom én teneked jobb palástot adok,*'
(SzgyRMIr. I. 61.)
Az ’asszony* megszólítás íórangűatmak - itt a király lá
nyának - jЬró tisztelet kifejezése volt. Ugyancsak Margit
nak mondják torsai*
"Mit teneköd benne? mit gondolsz te vele? Mi
re, hogy minden történetért te te+n.en magadat
n.vöíred?*1 (Uo. 63.)
Az apácák tegezik a priorissát isi
"Kérlek t/,ео.'. t. szerető anyám, az Jézusnak
ы ereimé- rt, na. y.iad, hogy én igyen tegyek."
(Uo. 62.)
A Margit-1eg indában a tegezés egyszerűen a szemé
lyei: névmás és az ige egyes szám második m

yíi haszná

latiban nyilvánul meg.
Egy 1324-ből való levél tanúsága szerint a királyt
is tegezték alattvalói:

- 2 -

"Kegyelmes wronk, kyldethek .ynketh tue -eise ednez ez varnegyek ae юу atyankfyay kevmyeregenk
felbef ednek myvel mynd or^a udwai : synd pap pnrazt
v: oba^odwai

,egh at гас as nemesnek eazaösa, th.

.elseged ша es tarosa azonban." (Id. Takáts, 104.)
A XVI. század élt.jen közrenuü szolgák is ce esték
arukat. Batthyány bánnak írja 1530-ban Akáca Pál:
вйе,: yeltaes vram, thovmba való solgalathom e th
e
e
veussel gondoth ram, nyth thudyak raeg solgalny
üegielmednek." (MLevTár I. 6.)
Az egyez érti tegező forma semmiképpen sem jelentett tisztelet
lened; et a XVI, században, pedig a te .esésnek már van ún. ud
varias - leveiekden különösen gyakran használt - formája (is
mertetését Id, a 6. lapon). Részvét^eltés, kérés, könyörgés
meifogalmazásakor a levélírók önkéntelenül tegezéire fordít
ják a szót. Erős érzelmi hatásra minden bizonnyal az élőbe
szédhez közelít ezzel a levélíró. Az özvegy tríayi

argit ír

ja Batthyány Boldizsárnak:
"Könyergök is te kegyelmednek, hogy

egtekintse

Istent és az ón gyámoltalanságomat, ne ha, уjón köz
tibe az egy elő Istenre, hanem tn.,aa;i mellette

uram

az igazban, fájjon az ón gyalázatom és nyomorúságom
árváimmal e* уetembe te kegyelmednek eve * (1582, id.
lakáts, 147.)
i orgách Simon 2atthyány

oldizsárnak írja:

" Jöjj el immár és töltsd be szivünk kívánságát.
Segítse meg kegyelned szegény atyafiait, Kiért

- 3 -

id adhassanak Istent!" (Id. Takáts, 356.)
Paxy Amui főrangú asszonynak írás volt jobbágyainak fia,
rater Józsa, aki külföldön tanul:
"Könyörgek te Kgdnak mint кegyelneв asszonyomnak,
nogy ne nagyaz Istenért ás továbbá való szolgá
latosért a mi költséget aduat te hgd, na пега to
vábbá csak esztendeig valót.tt (1551,

LevTár

XI. IV.)
A levélre egyébként a *i:gd megszólítás ♦ egyes szám harmauik szeraélyüség* séma használata jellemző.
A családtagok is a tegezés egyszerű formájával él
tek. Kuj.ilonsy Thaiuasnak 1510-ben írja öccse:
"Thovabba xyerlek. hogy chy^aleanet iratt es
eross portt, kywel sebet ^yttnak, avagy watthueut
vesztenek az loonak • • • ke uraimek chak zoval
ealych тек • • • " (MLevTár I. 1-2.)
Batthyány Ferenc írja unokaöccsének,

atthyány Kristófnak,

sutit ó nevdt felt
“További mikor írsz énnekem, bátor deákul is írd,
hogy el ne feledjed és hogy lássam, minemü üeák
vagy. Az magyar nyelvet el nem feleded. (1556,
id. lakáis, 170.)
Batthyány felesége, . ánffy Kata is tegezte unokaöccsíiket
még 1538-ban írt lev<.lében (*' a ad írod. auhoz semmi szereu nincs • • ♦ * - uo. 181,). 1554-ben Kristóf már önálló,
családos férfi, megváltozott társadalmi státusza tükröz <3aik bánlfy Kata hozzá irt leveliben:
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"kenvelmea én tőle i jó sert лег • • • " (Uo. 187.)
Az anyák - ritka kivétel akad - tegezik gyerm keiket.
Sleér Anna írja fiának*
"hajadat шем ne /■ egyezhessed ő kénével a ess egye
bekkel felettébb való része;.ességed miatt..."
(1580 к •

*

KLévéár II, 77.)

Wesselényi Anna lt-21-Ьеп írja fiának:

" n az én anyai állapotomnak szeretetét és i.az
kötelességét minőkétxőtökhöi. egyaránt

karom vi

selni." (Id. lakátav 420.)
A gyermekek szüle: két rendszerint az udvarias te., esés for
rni j Ival illetik ('kegyelned v. nagyságod megszólítás ♦ ©gyes
В harmad

©mélyüöég* ) , de a.: egyszerit

. are is g-

kad példa:
* * • nem

akartam, hogy mást költsél. két átlaggal

az én kertemből valót megkülátem Kdnek • • •
(Porgách к bűz sárma Soós Kai árának, 1600. íiLevTár
II. 146.)
Az élőbeszédnek énkor még nyilvánvalóan gyakrabban
használt egyszerű tegező formája bukkan fel Bánify Kata
ádasuyhoz írt levelében is.
"lm ha ml meghalunk, hát nagyságod mind ez én
urammal egyetemben egy-egy ispanyor leá. yt \ eaz
ték. iiogy kiknek ruház at jókra tízszer többet kell
költené tök, hogy nem most ránk .-.öltetek. Azokat
csak ruházni sera győzitek." - tréfálkozik Bání'fy
Kata. (1555. Id. .akáts, 193.)

- 5 A nők leveleik en - в minden bison -уsi as élőbeszédben is gyakrabban élnek a tegezé® egyszeri formáéival:
P ánr-.adab no; tartsd és térmértékéi .i ed as felette
való bánattól see felmegyek és inerlátoratl.-k.. »"
(1574. - Uo. 140.)
- írja as egyik brínyi-lány .'.erecsőnyi Juditnak, gyászoló
rokonának. Choron áargit Irinyi Borisához írott levelében
olvashatjuk:
"Szán.i шея engem szegény megkeseredőtt szivti von
anyát e e e Го. j mellettem édös asszonyom; mert haIáit sr.e r/edök as gyerraökért e e e " (1607. - Uo. 227.)
A szerelem is egyszerű tegező formában kap hangot.
Batthyány .1*4renc as 1600 körüli évek en írja félig német,
félig magyar nyelvű levelét Poppel

vához. : metül magágya,

magyarul te.esi:
" des e; jetlexi leikém!

e e e

jő egészségben ló, ,v és

szeress engemet, tőled csak est kívánom, Ha szereltv.-.ved nem lenetek is, azon könyörgöK, ho,,y t- x:ts
holtig való rabodíxak see » (üo. 470.)
áelegdy Pál írja feleségének 1590-ben:
"Igen el Sokad az Eckedj lakast, az

jnt еЗешЪе

uettem te mjnd el sipoldof. álnál az naá kó3t, ennekém sem ir3 se.:; izexfj e

e e

" (Telegdy lev •

*

34. )

A feleség azonban mindig az udvarias te..ezé szerkezettel c-1:
• • e

az kit mástól is megtudnax

e .veined"

(id. Takáts, ISO.)
- írja Batthyánynak Bánffy ,ata. A fend die társadalomban
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a nő mindenben ferdétől függött, s ei. a függőségi viszony
így tükröződik a nyelvhasználatban. Egészen naszádunkig él
e nyelvben e feudális szokás maradványa. A le felső társa
dalmi rétegből leszivárog a. legalsó társadalmi rété, ékig;
a huszadik században jellemzően ваг csak a parasztoknál él.
- Az ismeretlen szerző alkotta Mázasok ének! (1546) című
alkalmi vers olvastán is megbizonyо sodhaturк e szokás XVI.
századi meglétéről (SzgyRMIr. I. 313-514.)

Az, uvva-ias tcv-..ozG szerkezet
A XY-XVT. században él nyelvünkben a tévézésnek egy
udvariasabb formája, amely a rsagázés kialakulásának folye-atát elindítja lélektani, grammatikai szempontból; a már
idézett példáinkban is előforduló ^roskoci v. „e veim ed
♦ irrez re

harmadik személyfoser, (ige v. birtokos személy

ről;,об névszó)* szerkezet, A magázás lélektani gyök re ennek
a szerkezetnek - az udvarias tegezésnek - a megszületésében
is s егереt játszott már.
A harmadik szegélyű megszólítás, a magázás iaukció
ja a tiszteletadás, a távolságtartás gr jamatikai kifejezé
se. ■ 'zl a funkcióját azonban az el
jától nyeri. I..yelvüniv./er.

-Írtról

bi szerkezet első tag
tt .'1 "ezdve beszól^e-

tünk. aai.c.or a tiszteletadás-távolcá. tartás hangsúlya a szer
kezet első tagiáról q másodikra (harmadik személvűség) tevő
dik át. Íz a hangsúlyáttolóüás azonban igen lassú, külső
megnyilvánulásaiban nehezen ezámba v hető folyamat.

- 7 -

Az udvarias tegező formula megszületésének okai
között mindenekekőtt a latin i у elv hatását kell ®et eralí te
rünk. /, középkorb mi általános az ..•káé volt elvont főn evek
megszólításként való használata: " berJLgnitas, paternitas,
dociinatio, bonitas, digritae vestra; ditscretio, sapient!a,
honestas vestra,” (Kertész, 115.) A magyarban az elvont
rucltóeágnevok általában második ssernélyti birtokos ezem-'lyr ,os formában fordulnak elé, ez természetes annak ismere
t-ben, hogy nyelvünk még csak к tegozést i

er te, Sajátos

lélektani

logika rejlik m elvont főnévnek meg

szólításként való

lkaim;-:zásában, A tia:telet, a positiv

értelemben vett távolságtartás nyilvánul meg abban, hogy
a -őszelő a megszólítottat i rár nem is személynek, hanem
mintegy a ’kegyelem, nagyság, méltóság atb, * hordozójának,
eme tulajdonságok megtestesítőjének tekinti, elvont fo* aloztfljá nemesíti, A beszélő n megszólítottat ogy-ogy nagasetos tulajdonsággal, a személyi séf

рр:у

attribútumával azono-

noeit.ia, lélektanilag messze m ga fölé helyezi, A személy
nem személyhez szól közvetlenül, hanem egy fogalomhoz, a
személyből absstranált . crmodikbog. (Ld. kertész, 114-115.)
A 'kegyeim-ed, nagyság-od, uraság-od stb, * i.egezólítás második személyU volta r.ég kétségtelen, a birtokos
ezeraélyrag tisztán jelöli a második személyt: *a na,, yság a
le sajátod*. Az ilyen megszólítás után az ige csak e. yes
száui harmadik személybe kerülhet, mivel nem a személynek
tulajdonítja a beszélő a cselekvést, hanem a kiemelt tulaj-
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aonságoól absztrahilt harmadiknak. A *kegyelmed stb. *
-d birtokos személyragja utal a második személyre, de

az

egyeztetésben harmadik személy módjára viselkedik, érvénye
sülnek rajta a birtokos személyragozás mondataiaktani sajátosságai e • • A magázás alaktani szempontból ixxnen indul
el.” (Velcsov K-né, 34.) Ezzel a beszélő grammatikai síkon
is válaszfalat emel saját maga és a megszólított közé.
Az udvarias tegező szerkezet egyértelműen tegező
volta nyilvánul meg abban, bogy a megszólítás elé gyakran
a személyes névmást is kiteszik. 1492-ben Jakab prépost
írja Latthyány holdizsárnak:
• ее

nem akarye bag prior tugya, kegelraednek yde

.ivmesseth, kytn te kegelmed vram meg Irtb wnkezeuel, azerth te ke; eluedetn Igazan bizír lom”.
(MNyelv eral. 108.)
A ’kegyelmed, nagyságod* többes számú alakja melló a sze
mélyes névmásnak is a többes számú alakja kerül. Zrínyi
i inlós bárom leányát Batthyány Ferenc udvarába külovén ír
ja 1561-oeni
• • •

ággyá isten bogh

e • e

meg zolgaln; ssonk tv

neghelmeteknek. aogh uiastauy keserevsegenkbe es
zyksebenkbe te keghelmed azzonyómmal ew nagbsagawal eghetemben my bodzánk Hlyen uowal vuaghon.
Azért en mynct ezeket raynd a tewbytb ty Кaghsaj
toknak oyanlom es ktrem, hogh te keghelmed azzonyomioal eghe tervben oktassatok, es tenyttyatok

- 9 evketh, hoch az Annyok nyomat keressenek • ее
(A két Zrínyi, 49«)
A *kt y&X^ed ♦ egyее agám harmadik aaamelyŰBég* Beérkezet
te.eső voltát bizonyítja az 1b, hogy а XVI. százában még
a megszólít st minder* tagmondatban, a mai nyelvérzék szá
mára sokszor feleslegeinek tűnőén i_ kiltfiik, vagy ha nem,
az ige második személybe kerül (vö. К :

sz

103.):

w...Kd ennyi noltsé^e és Kd ut:ia ne legyen min
denestől hiába. Továbbá azon is kérlek mint sze
rető atyámat és jó uramat, hogy Ítéltesse ...c, fcd
az én szolgáit dolgát e • e " (Ismeretlen ismeretlennek, 1515. MLevTár II. 4.)
Néha egyszerű te* ezéssel kezdődik a mondat, majd a levél
író az udvarias tegező szerkezettel folytatja. Bertalan
deák írja 1529-ben Pál ispánnak*
"Ea veleaenyzer onnan levelet yae kwlthed, rayndenkoron azon emberthvl yrtham e~ az er* wramnak, azerth the kt lassa hova lettek e e e » (MLevTár I. 5.)
а в 'kegyelmed* birtokos jelző, akkor esetleg

hozzá tar-

tozó, de távolabb kerülő birtokszó nem harmadik, hanem má
sodik személyű ragot kap*
e e e

az Ku levelét megadom és izenetét megmon

dom, kit nagy örömest von és hallá sz 6 hozzávaló jó akaratját és szi-retetedet e • e и (Ismeretle. ismeretlennek, 1515. Со. 3*)
alószí "g a fejedelmi

bására a rn. .

-

-lö

veti, nagyságod* gyakran előfordul többes ásásban, ha egy
személyt illet la a megszólítás. Ezzel talán fokozott tisz
teletet akar kifejezni a levélíró. Az ige természetesen egyes szám harmadik személybe kerül. Cicsy keuzaanna írja
xádasdynénak

1561-bens

"Az én lányomat ti пщ-у;. ár-tok t.. erezné.;e
Batthyányné asszonyomhoz őnagyságához • • e
(Id. Takáts, 182.)
xdekes jelenség régi magyar nyelvünkben, hogy ha
a ’kegyelmetek* ше, szélitás valóban több emberhez szól,
ige akkor is csak egyes számú. Zrínyi Ilona Nagyszombat vá
ros bírálnak írja 1567-ben:
*♦ t

• *•

azerth kérjik t etedet mynth zoiazed wrwn*at,
hogy Ketek az nap leg.ien ith Cneiten az te

metésen." (MLevTár II. 69.)
De még 1662-ben is így ír a költő Zrínyi az országgyűlés
protestáns követeihezs
• •*

de pünkösd előtt talám ne:., lehet megindal-

now, tudna le. у elvetője. • • " (SzgyRMIr II. 265.)
A többes számú megszólítás után többes szám második személyt is (idézett példánkban birtokszó less) használhat
tak} ez bizalmasabb jellegű. Paxy Anna írja Révay János
nak (fiatalabb családtagjának)«
"...adja ő szent felsége ti Кeteknek ennek utá
na is minden л ótokat." (MlevTár II, 20.)
Kertész (i.ffi, 105.) szerint a ’kegyelmetek ♦ egyes szám
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harmadik személyiség* szerkezet eredeti tegező funkciója
lassan elhomályosul, de a töbí ее számú megszólítás után as
ige többes szám harmadik személyi! alakja csak jóval Később
jeleniic meg, s maga a folyrmat csak a XVIII. század köze
pe táján fejeződik be.
Mindszenti Gábor emlékirata - amely valószínűleg
H?4-’**ben keletkezett - meggyőzően igazolja, hogy a többes
számú megszólításban a több személyre való utalást tisztán
érezték, s utána az ige nem csupán egyes szára, hanem többes
szára harmadik személybe is kerülhetett. Az emlékirat két
ségtelenül niteles forrás, mivel sokkal jobban tükrözi az
élőbeszédet, mint a levél rnáfeja. János királynak a szász
urakhoz intézett szemrehányó szavait idézi a szerző:
nTöbbet hallottunk te he;gy el-.i tekről. mintsem te
kegyelmetek beszélni tudnának$ már most is igen
sokat hallgattunk, mert hajlandóbbak vagyunk az
kegyelemhez, mintsem az hosszas be.zenhez; tud., a
te ..e, vélné ten mit szoktan&k azokról mondani, kik
sokat beszélnek? - Tegyenek in te kegyelmetek vaiahára egy olyat, Kiből megláthassuk, ho.y te Ke, yel etek hív, jámbor ét hüttartó szolgáira...w
(SzgyRMIr. I. 229.)
Ha a körülötte szolgáló nemesur «choz, híveinez szól János
király, a többes számú megszólítás mellett az ige többes
szára második személyben is állhat! Tréfálkozva mondja:
•• •

de Kössétek te :.e; velaetek azon szablyáaat
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fel, Kivel paraszt Dózsa uram ellen hajdón hada
koztunk, mert nem érdéinél ennél többet
ura

aylátn

hitván feje.* (Uo. 226,) f

I

Talán föltehető, hogy szándékos distinkció nyilvánul meg
ай igealak megválasztásában. Kétféle magatartás nyer nyel
vi síkon kifejezést: az első idézetben a beszélő ieddő, le
felé hivatalosan is távolságot tartó (as i eclak töbues
sz áu uar;:.odik személy lí - ;:sagázó forma)} a másodikban oarátian, bis alma sen trd'álKOsó (as igealak töb .es szám násoi " - tegező forrna)• A tob.es számú megszólítás utűi alternatív leuetősét kínálkozik: többes szám mrsouik
illetve ..ar

dik eze élyu ige haszniiats. Az első esetben

a beszélő tudatában a meg ez éli tás tegező volta dog.in.-il ha
tott, a másouikuan viszont töbes számú volta. Ez a uistin: ió radc nem jelenti a tegezée-megázás ezembenáll-Icát a
nyelvben és a beszélő tudatában, de grammatikai síkon már
adott a lehetőség a magáz s kialakulás ához, s ez - az élő
nyelvben minden bizonnyal gyakoribb - nyelvi jelenség is
e; yen ethette a magázás kialakulásának útját,
A XVII-XVIII. században a többes számú me; szólít is
után az ige többes szám bar aüik személybe Kerül már, a
megszólítás több személyhez szóló voltát észleli a nyelv
tudat,te; ező í'unKci ja elhomályosul. Bethlen Kiklós idézi
önéletírásában Zrínyi

idős szavait:

"Csak 1 fcbfc-'lj .essenek itt -.e^ veire tér öcs
mákkal • • • " (Uo. II.

..rá
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De nem Követeesete* a nyelvhasználat e tekintetben seta,
1643-oea írja Kévay Juciit Révay Ferencnek*
"Ktekst kérem, engemet Is az magok jó egészsége
ielől tudósítson, mint szolgáljon az

tes jó _e-

c4'BZK\,e." (íhevTár II. 240.)
;• d varia wsági, állandó szókapcsolatok pedi.. konzerválhatták
ezt a szerkezetet, mert Apor Péter jegyzi le а XVIII. szá
zan első féléién az ebéd előtti szertartásos kézmosásról

í rván:
e • e

az gazda rendre kínálni kezdette az vendége

ket ilyen szóval* mosd jók, urea, negyei, ete."
(Apor, 16.)

£z egyszerű te ezós ős az udv; rias tt ezc szerkezet
funkciómé* ..oszlása
A XVI. században az egyezeré és az udvarias te ez. s
egymás mellett élt.

az

egyszerűbb forma sem jelentett tisz

teletlenséget, még bizalmasabb viszonyt sem. 1502-aen kelt
i orvin János levele (valószínűleg Ferényi Imréhez^:
"Een zeretheu Imrech vrsm nercn ..egyelmedeth
hogy nochattasd chak adssig raí

taeuren zabonak se#

(MKyelv eml. 127.)
Keltei Gáspár *jszövetség-fordítása ajánlásáoan (1562)
Kádasdy Annához szól*
sok jámbor szegény egyházi emberek és egyéb
..zegény tanulók s a t
a te nagyságodnak iste
• se

nes éictecrol és keresztény cselоaedeleuről ói
zonysúgót tésznek.

elye«cet te non, sá. ou

•••

én-

-иhozzám is аекгшгatг.n (SzgyRi Ir. I, 390.)
1559-ben közrendá emberek írják földesuruknak:
• • * ken;

erg evmk

av: hogy foynad el ewket rolwnk,

aerth lays; birodalma es zarnya ala atthok ma£.wnkath e ♦ • " (KLevTár I. 322.)
A férfi levélírók általában hamarabb aiegfeledkeznek
az udvarias tévézésről, különösen lefelé. Náuasáy barnás náuorispán írja 1560-ben Pernezich Györgynek (familiárisának)*
"továbbá azt értem, hogy komádassaon.y (ti. Mdasdyné) elvette az pályát ez csei’esnyével királyné aszszony előtt. De ha kegyeljed reá nem gondol, még
az borsóval is elveszi,mert hogy otthon valók, még
a*, kor virágzik vela az 6 borsója. De ha azt akar.)a.
hogy kegyelmed nyerje a pályát, hát ^cdci meg az
kertésznek, hogy mihelyt megérik0 azonnal vigyék
kegyelmednek és úgy Kiilme ne >el..c-d rotulüaegr.onyrak, hogy királyn-. asszonynak külnje.”
(Id. lakáts, 31.)
Révay Mihály felesége levele utóiratában írja 1585-ьеп a
szolgálatukban álló mátyás diáknak*
"Az mi levelet ír Kd nekem K.tyás uram, azt irazítsa ka golgóczi harmincaados игапшак, ő megkül
di énnekem. Isten tartson men, minden jóval, mind
néz a-, népével." (hlevTár II. 40.)
A vizsgált kérdés tekintetében leghitelesebb forrá
saink a korabeli irodalmi alkotások. Az ismeretlen szerző
alkotta, 1565 táján keletkezett Comoedia lel«,esi Menyhárt

- 15 árul tatás rol eíiaü diámé kétségtelenül az élőbeszédet tük
rözi. Szereplői közül az egyenrangúak az egyszerű ez az ud
varias tegezé» formáival egyaránt élnek. Az érsek és Balassi
Keivhárt beszélgetéséből idézünk:
" ALASS& M. a I inden.en az tevő vagyok, ah alt
nagyságod akar és par r-nc sói.
ÉRSEK: Ka tetszenejék, mindeneknek előtte
- vón.i/> ,пе£* kugye-lraed önmagamhoz, hogy inkább bi«
sonyosb volnék kegyelmed hitioen és vallupában.
( • • •

) lucLoia, hogy Munkácsot kívánnád uramtul, és

látóra, hogy tiszta ezívvel tiszteleg enger.et:
me,.láboa. hogy

aratod leszek, de gyónjál csak

mostan." (SzgyRI Ir. I. 438. )
(...)

"BALASSÄ И.:

« • * le

kegyelmes uram, én nagysá-

goddal nem vetekedem, he чей csak kenyergek, liogy
n&.-,.y súgod tér .ven annyi munkát, : en .1 ar fejedelem
hez , száz glra ezüstét adok nagyságodnak."
(Ю. 442 •

/

A drámában a, főurak ? lacaonyabb rangúnkkal csak az- egysze
rű tegezést h sználjaki
11 ü Ab ÁSS A á.: Józsa deák, jöj„. ide te is. fit
mondo eok * hős az dologhoz?" (t o. 436. )
"ЙШ •: (..ossa deáknak)! Mint hrgyád uradat?"
(to. 437.)
Így el emr emel tó jelenség, hogy a far-ill ári;'Ok

- szolgák

az érseket csak az udvarias tegezés formájával illetik,
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urukhoz (és annak fiához) - amik nagyon kevéssé méltóik
tiszteletre - sokszor egyezeré tegezé evei ez ólnak. Szénáséi

Balassinak*
"An.it к cf;..-у elmed cselekedett velek, Шс is iS, у an
sz Inak. Érdéli pispeknek minden jövedelmét elvötted. az

aratod ne з lehet," ( o, 435.)

Ta.-aás deák mondja Balassa Boldizsárnak,
* • 0

& у bárt fiának:

Az ónképpen az te .-.pád ie, és mi es, kik szol

gák vagyunk» miattatok, ugyan szó;génijük jámbo
rok előtt még csak utáratok is járjunk, mert ugyau ujjal mutatnak mellettetek minüenött."
( o. 443.)
bomeraisza Péter Elektra-átdolgozása is fi. уelemre
méltó а XVI, század nyelvét vizet-live (1358-ba:-

jelent reg).

Az •; szökés, amelyről már szóltunk, hogy ti, a férj tegezi
ielt-eégét, az pedig ez udvarias tegező szerkezettel szól
hozzá - az llektiában is nyomon követüetőj
"CLIIEI • Kf.TRA: kívánom felsőgeanek jó ssereneaéjét és e; észsérct látnom.
Ml IS- Ufís Find veled egyetembe." (tío. I. 465.)
Az alattvalókat Cly tenne ötre és /.eg is tue tegezi, a-

idege

neket it. к horn:.. (fleh ura "vénasszonya") őrnőjéhez szólván
mm e,.yemerő tegez • esel él, de az ismeretlen

resteshez icy

szól:
"I a: $ .-.о; tal/lta
(bo. I. 482.)

1 yel’, mert az az,"

(Itt csak . egemlítjük, hogy о #kegyelmed• rövidülése s ez-
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2. А К£GÁZÁS KIALAKULÁSA

Vadnak szerzők én levélírók, akik az udvarias
tegező szerkezetet soha nem cserélik fel az egyszerá te
tszéssel, s eöben kúlönles es tisztelet nyilvánul weg:
wte kegyelmed az en euremeabe az leannyom
menyei ey eben igyen иyomoreytha engemeth anuy
sok jámbor eleth, hogii kegyelmed senkit ide nem
kylde, engem ner.yelmed egh jámbor soIf a.va ide
kyldessewel mefch tystessey theth vr.la1*. (1526ban irta Sybryk Osvlth is .éretlen iőurnak.
LevTár I. 5* )
Sylvester János Nádasay Tamáshoz írott levelében olvas
hatjuk:
"Azok ugyanis Sa&ysáftoti és törvényes örökösei
után más és más g. zaát fognak cserélni, ez azon
ban (ti. fjszövetség-fordítása), mivel egyezer
*-.e> szerezte. mindig I a, yságoaé marad.tt
(SzgyRKIr. 1. 240.)
Komjáthy lenedeк írja Az Szent Pál levelei magyar nyel
ven (1553) címÜ müve ajánlásában Perényi. énez:
°... te aafcvsá, od vegye jó kedvel s kegyelmes
akaratval és olvassa a t nol.ia.n (to. 233.)
zt mondtuk, hogy az udvarias tegező szerkezet
•kegyelmed, nagyságod* elemétől nyeri azt a funkcióját,
hogy fokozott tiszteletet fejezzen ki, А XVI. század vége

- löf
fele azonban fokozatosan hangsúlya t tolódással a uarmaclik
bzemélylWv. veszi át eat a szerepet, Elősegítette ezt a
folyamatot az is, hogy bán a megszólítás logikai szempont
ból második személyi, megszületésében olyan lélektani in
ul tokok és grammatikai törvény szerűségek játszottak szere
pet, amelyek miatt a megszólítást ebaztrahált harmadiknak
neveztük* A •kegyelmed, nagyságon• második személyÜ voltót
elhomályosítja az utána álló egyes szám harmadik szernélyu
ige (va у na birtokszó a megszólítás, a airtokszó személyragja). A század második felében a megszólítás után a nar.-adik személy használata következetessé válik.

A aagásás szórványos előfordulásai a XYI, századi forrá
sokban
Egészen korai

latunk van arra vonatkozóan, hogy

a puszta harmadik személyiség átveszi a fokozott udvarias
ság, tisztelet Kifejezésének szerepét, 1546-ban 1alázв di
áknak írja Vas István nevű szolgája*
w Thouaba Thahy Ferencz négy faluyath в ami al thug
meg, hogy myel as therek el raolhotha vola,
auolys o*...von thnnosagoth, myth kel róla rayelпет,и (KLevTár I, 55,)
А XVI, századból

-Is adatunk is van arra vonatko

zóan, hogy az udvarias tegező szerkezetben a hangsúlyátto
lódás egyesek nyelvhasználatában, esetleg egyes vidékeken,
vagy e у bizonyos réteg nyelvé ten már megtörtént, Komjáthy
eneúek már idézett müve ajánlásában (1555) olvasásijuk:

- 19 -

"Jóllehet penig, hogy te nagyságodnál ásson Szent
Pál apastslnak leveli magyarázva vólának, de к ga
te nagyságod erlernet orozol ozint vala, hogy meg
látnám ha mind megvolna s jó módon-é? s jcképpen-é?" (SzgyBKIr, I. 232.)
A ’maga* névmásról később szólunk részletesen, de itt el
Kell annyit mondanunk,-hogy ez a legkorábbi alanyként va
ló előfordulása az

Italunk feldolgozott forrásokban. Eb-

en a mondatban szófaja» személyes névmás, mondatbeli sze
repe: alany (melynek azonosító értelmezője» te n gy sái od),
s a beszélő nyomatékos!tó szándékkal használja. Egy panaszolkodó, méltatlankodó, indulatos levélből való a követke
ző iáé et, 1„60-bóli
e • *

beetle kvruafy aggion, es rutul kézde be-

zelleni, mc tvans hogy ugianes en eotett kegiel
mednek be attam, es ks-det reá haragítottam, .maga
tu is azt kegi-ed. hogy en senkyre soha nem panazlőttam • • • ” (A levelet Pechy Marton írta, címzett

hiányzik. Г LevTár 1. 360.)
E mondatban is magázó személyes névmási szerepet kapott
az egyes szí- harmadik személyi visszaható névmás. A 'ke
gyeljed* egyértékeseként való használata bizonyítja, hogy
a 1 v líró a megszólítás második személyi voltát nem érzi.
Még, egy nyelvi jelenség szolgál bizonyítékul arra
nézve..t, uogy az udvarias tegező szerkezetben a harmadik
személyiség válik dominánssá а XVI. század vége felé. A
megszólítottra vonatkozó személyes névmási határozásáét a
'Kegyelmed* mellett nem második, hanem .armadák személyre
•• J» **. *У*

2-
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szerkesztik:
"Az Just An.-rás hivataljanak az mását kiváltott к az káptalanból, Ecet kérem ven.. a hozzá és lás
sa meg id, kint vagyon as hivatal és énnekem La,
megírja." (Bakiee Anna Mátyás uiáknri§ 1588,
MLevTár II. 51.)
Régebben ritkábban használták a visszaható névmás
határozóra, os alakjedt, helyettük személyes névmás! határozószót szerkesztettek. Lengi János véleményével ellentétben
(

gyárosán, IX. /1940/ lu-lo. ) in en való az ’Isten vele1
kifej esésünk is. (Vö. r.kí.yR I. c4l. ,’ Gusznova: i My.72.520-26.)

A ma,.ázén változatai

a.) jfeyejt ^zár^iaaik ^z^mél^ftse^
Szórványos előzmények után e XVII. százáétól tud
juk kikutatni a magázás meglétét az általános nyelvhasz
nálatban. 1615-oen írta Snyinghi Török István Lockovicz
Poppel

vához:
”uda külcöttera, tudom a;, szon.yom ü z.egyelnie к,е, "
ismeri, na valamire való.*' (Xakáta, 459.)

Az eduig udvarias tegező . zérkezetnek nevezett nyelvi for
mula megszólító eleme is végképp harmadik személyevé vá
lik. A korabeli levelekben előfordulása már itevésbé gyako
ri. Egy 1619-ben kelt levélből való ez a részlet:
“Az másik dolgot tuuj;:;-fe uram, édes s erelmes
bátyám uram? vagy nem, arról ír,;on kd? Talán, ha
tuu.;a. azért kíván ilyen mód nélkül v ló dolgot?”
(MLevTár II. 214.)
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na főran^uak rangban, messze alattuk álló iQí, Хглак:, piezta egyem ezáxa á. randik személyt iiaeználnak, mindenlajta
udvarias megszólítás nélkül. károlyi Esuzsánne Use Ist
vánnak kiadott paranceal62G-ból:
"Hagyjuk azért ©s serio parancsoljuk le az le
velűiig látván, megnevezett ügry István uram tilsznaitúl harminczadunkat ne,-. ne ve ;/e. arra rend 1uetett emu erei.., sőt ее t^emclye^ben, se sarhájokban шск ne ná óriássá fígry látván uram szol
gáit, v agy end er j-t." (rLev'iár II. 226.)
Kincs minden tagmondatban kitéve c *ке,зу elmed*, akkor Lee;,
na a ..ellékuondat messze ее: к a .tőmondattól t
* • * кc.et

jó akarattal nárják. az praeiit.ált

terminus előtt лаг aad nappal, úgy mint (
ne

tel.; се

• * • )*

unkácsoí jelen lenni. ” (to, 22.,)

2663-edl t;rJ irapiikatív l armndik

zemélyű '"lak:

j’ ózza it ten jó egészs .e>een." (•. o. 329.)
/ nők ie a tagázás ezen
0;ш /.api

rí! iormuj íval élnek. 1666-

va iáthori ksóiiunak írja:
* aes .kegyelmes asszonyom, tudom, ho.y .duig
nallotla az szegény

.agi-bzomati váronunknak

n agy az erencsó tienségé t •
A csaláui iij elvben is lelbu

» • '

(jó, 320,)

sás egy szerű ior-

uá ja*

"í re édes lira uram, Révry ihály szolgáinak
semmiben kedvlre ne и ■ „< a. bauern es -:j é, t rtsa
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őket, ;.o<_ о.?- firmát gonot-zrs ne fordít:.át •

•*

(Uo.,349»5
1673-ban írta ént Boaeányl Judit ve jenek, A levélben sok
az udvari a sá i 'kegyelmed* megszól! táu, de írója egyér
telműen

.agás.a vég át.
arkóc í Krisztin ina* i'íéárjénet,

hoz írott levelei

Írónőitjá.c,

rolji Sándor

:o.,y a h zaetáreak -tözti

. száz ad -lején ie 5«ok lu з volt

.igazodás - amely még a

ári ez tokra t a é- bizonyod középosztálybeli kürtkben - mily en
r _ i n-eletü:
n: a mégis félthető itassa, kére,., гг íve g

ietve

tudósít sor.: mert mő| eddig is ott а К. áré
(uo. 442.)
A következő levélrészlet azért it ér-ekes, mert a ?.zem ly télén 'te tezik * ' e ;«:|ázás?-furncció ben „elei ik a eg.
1,09-ben . ári á. sy К ata Jo berni a í r j a v e j én ek:
" Ny^aly Imoan
keserves Hír potomban látogató
levelét nagy kedvese^ vevőn, fölöttébb igen kö
szönöm,

ogy keserves torsomban te tszett megláto

gatni s rn; . a és több kedves gyermekim er. or о , e
felől tudósítani *
b) A Jómaga1*mm

• •

* (Uo. 372.)

Jzó n- 2MŰS~

A 'a aga' névmás
é в

személyes

egyre

névmás!

gyakori oo

a XVII-XVIII. szí

viessahatc

leoz а

szerepben
VI. szaz-d vég • n, о

au p:. éli virágkorát, kz ?

gyaraiata
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annak. hogy egyes ssám

armadik személy fi alakja magázó

személyes névmás! •. zerepse kerül, A mars keletkezéséről
g

szakirodalom an általános az a nézet (TESz), hogy a

»test* jelentésű ищ; .irtokos szegélyrágós alakba, (Vö.
éos oczí

íJy 7:129;

elich! Efly 14:231; Pals: * у 34s 81;

Buüerz: КуК 17:462; Halász: Kyi. 33:1 4; Kertész:

yK 7:3;

lokos: ív’yr o8:l9) A •test* jelent'sű névszó visz aható
névmássá fejlődése rokon nyelvekben is végbement (vö.
K. Sebestyén: NyК 64:341-346),
Egyes szám második személyi vi sz Ható névmás
t írtként. nyomatékos!tó célzattal való előfordulása
1380 körül:
" ■; adat meg ne jegyeztessed 6 kémével sem
egyebekkel felettébb való réssegeseéged mi
att..." (üo. 77.)
Ugyancsak Sigér Anna írja fiának 1585-ьеп:
"...ne hirtelemceájél neki írni. mert azután
ten.:,a; .ad in .^egtinoü." (üo. 76.)
Ez a vissz ható névmás egyes szám második szem lyfi sze
mélyes névmás!, alanyi szerepben való előfordulása; a te
zemólyes névmás -n névmásképzővel megtoldott, nyomatéko
sított cirkja. Az -n elem eredetére vonatkozóan elfogadom
a TESz magyarázatát (vö. SzÍnnyel: MyK, 15:263, 33:2y4,
35:434; Csirái: i évmáetanulmányok. Melich Emi. 501;
MNy 7:8;

eke:

értesz:

yr 56:89; (ombocz: Syntaxis, 38). . észöly

véleményét a szócikk (III. 27. 1.) az -n génitivusrag-voltoen ns« tartja valószínűnek (vö. Mészöly, ŐmSaöv,
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2k9| Simonyi: - udenz-Album, 60; uő: A jelzők mondattana, 131} •
A vi. sz ható névmás -a elem nőikéi,. ozás ~z.mélyéé
névmással nyomoz!tott al к ban is előfordult A Comoediáoan
mondja az érsek
e • •

alrasi Jenyhártnak:

mert esek szolgáidnak is, kik inasid voltá

nak, jobb hírek-nevek vagyon, hogynem mint tema.adnak." (SegyRMIr. I. 441.)
fosat .osító

zándékkal helyettesítik a azesélyes

névmást a visszaható névmás különböző alakjaival. A máso
dik személy* a.laüok mellett már a -XVI, az vadban feltűnik
a harmadik szemelyä alak is. 195i-oan írja fiévay Zsófia
Révay Ferencnek e^y harmadik, távollévő emberről!
* • e

Csomay Emre igen szorgalmastatja az Rorgáchék

jószágát, ( • • * ) maga látta az ő fel о ge levelét..,’*
(MLevTár II. 9.)
Itt

9 in _a* visszaható névmást a kiemelő (*ő maga, saját

maga*), nyomatékos!tó szánnék személyes névmás!, alanyi
szerepbe helyezte, következő, 1960-ból való idézetünkben
a 'maga* u, yanilyen szerepben fordul elő, a harm dik szemé
ly!! személyes név-.sás -n /.< vmáskápzős, о heroism étid.'-. es alak
jával nyomatékos!tva t
* • e

azt is «iOndá, hogy Horváti! Benedeknek nem

lehet egyé о benne, hanem chrnön (onon) m- / a men
jen ki prókátor vallani •

• •

" (Uo. 26.)

Csak az egyes szám harmadik személyi! személyes névmással
nyomatékos!tva:
♦ ее

Ношопnai 1erencz ( • ее ) azt mondta, hogy £
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аку;а ide he jtrtja, Kd megérti az ő leveléből.”
(1550, uo. 14.)
Paxy Margit ír„a Révay -erencnek 1547--en:
"^iaony örülne® (erewnym) a te Ktek egészségét
hallanom, ugyan mint e:.malmst.11 (Uo. 6.)
kőben a

ondat;an az etуев szám első szentélyű visszaható

névmás birtokjeles, tárgyragon} az egyes szám első szemé
lyi! névmással nyomatékosított alakjával találkozunk. A kö
vetkező» 1596-ban kelt levél részletében

visszaható név

más -nak (dativusi) ríigos alak an fordul elő:
• • • de

az én szerelmes urán azt az majort mind

vetésestül csak nagamnak adta v la, az volt ajáncékja az én szerelmes uramnak.” (Uo. 101.)
A *mrga* névmáe egyes szám első személyü alakja is előfor
dul nyomatékos!tó в. inuékkal, személyes névmáei, alanyi
szerepben:
• • • na

azt akarja

egy elmed va^am menjek Kegyel

tedhez, mindjárt azt cselekszem, csak kérem Ke
gyelmed t köztiéi-, jűjbn Kegyelmed e. у kevéssé...”
(Zrínyi íiklős levele Batthyány Idámhoz, 1649ből. SzgyRMIr. XI. 262.)
A Visszahat* névmás többe* szán második szem lyÜ alakja
. lányi (személyes névmás!) és birtokos jelzői (visszaható
névmáei) szerep en is előfordul II. Rákóczi .Ferenc Gyömrói
.eszéaéoől (1705) való részletben:
1

pedig, 6 fiaim, ő, társaim, segítsétek
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ш- , г: tok boldogulására veld igyekezetiinet, vi
gasztaljátok elkeseredett szívemet • • • " (üo. 62b.)
kikes Kelemennek egy 1726-bcn írt lev léből veld ев a rész
let, am elyben я *m ga* névmás tttbues szám barm; dik szemé
lyi! alakié előbo személyes névraási, alanyi szerepben| majd
vissz ;;ató névmáai, tárgyi szerepben fordul elől
♦ • •

és uinü navok. felesetek, gyermekek mezíte

lenek volnának, iiOgyhacsak a máé em er köntösé
vel nem fedeznék magokat«* (Uo. 725.)
A

visszaható

megszólítottra
madik

személyt!

névmásnak
vonatkozó
alakjai

a
har

is feltűnnek a

XVII. század folyamán, s ez is fontos állomás a magázás ki
alakulásának utján. Előfordul *• yedül* jelentésben:
"Kekem úgy tetszenék, hogy ez jövő vasárnaphoz
у hétre jőne Sárosra Kfi csak ma; a. hogy as fi
unk indulásán lenne jelen Kd is." (1609. Uo. 205»)
A

eszélő a logikai-lélektani

zempontbél második személyit

...egszólítottat harmadik személy ü visszaható névmással ille
ti. következő, XVI. század végéről való példánkban a viszsz.ató névmás tárgyi szerepben áll*
"Szerelmes Mátyás uram ( *

• •

) volt Kd szemben ve-

lem és akkor ajánlotta Kd ^avát *

••

" (KievTár II. 84.)

irtovos jelzői szerep ént
"Kd sz. u. őrizze каде egészségét." (1607. üo. 119.)
A visszaható névmás többes szám harmadik személyt! alakin ie
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élőiórául birtokos jelzői szerepben:
"Кtekét kérem, engemet is az magok jé egészsége
felől tudóciteon, mint szolgáljon ez Кbek jó e~
géessége." (1643. Uo. 240.)
A következő levélrészlet azért is meggyőző, iáért első monо stábén az udvariasságot harmadik személyi! megszólítás és
igealak. fejezi ki, Wesselényi Anna írja

atthyány Adómnak

1629*>b«nt
"Iféle ítéletekre okot, ebes iiam, ne adjon,
kérem szivem szerint, kegyelmed az maga ifjúsá
gának

ináén állapotjét rendelje úgy, hegy lehes

sen másoknak ir. jó pálca minden ma, avisel été den see
(Id. Takáts, 431.)
A visszhatő névmás egyes szám harmadik személyi! -nil
(adessivuel) rágós alakba fordul elő 1628-ban*
see

az s pénz, melyet

«л menyegzőmre szedtek

a;' joooágyokon, Kd magánál tartotta...”
(KLev'I'ár II. 261.)
1639--e-i írta Oeáky Anna Csáky Istvánnak:
"nékem Ká mat a mi llett adjon helyt" • (Uo. 280.)
Ugyancsak névutős alakja fordul elő a visszaható névmásnak
a Kővetkező, 16tö-oól való levélre szletbent
"Ennehányszór yrtam immár Kegyelmednek, hogy ke
gyelmed az . >а,-а alatta ualo katonait

egh feny-

tette »ölne, hadnának fékét szegény Jo bakimnak *
(. rí yi Miklós
173.)

atthyány Idámnak, A

éx Zrínyi,

• •
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Rifflay Jánosnak Rákóczi Györgyhöz lo29-ben írt level, en
8 vi szaható névmás -ra (sublativusi) rágós elakja lordul
elő:
". • ♦ kívánt,' is igen Hagydágodtul elméje éli bi
zonyító próbajг köve is, hogy maréra vállalván,
l.agyeágod e szép könyvnek kifordéttatását e ki
nyom tatás sát.** (SzgylU.Ir. I, 781,)
А ’maga* névmás és a ’kegyelmed* megszólítás birtokos jel
zői szerep en e, yi a. egyértéketeként foruul elő Kohúry Ju
ditnak vejéhez, к 'rolyi Sándorhoz 1716-ban írt levelében:
"távoli été ben is kérem maga. ,.ratiáját tőle
ne vonja •

• •

meg

Evvel ajánlom mefe, mat kegyelmed gra-

tiáj Ъа." (Id. Takáts, 534.)
A visszaható névmással állandó azé Kezetek is
alakultak, e a me« sz lítottre vonatkoztatva a harmadik
szem lyíi alak ii gyakran előfordul, / ’menti* .onsatos i4;e
mellett a visszaható névmás tárgy re-; os alakja szerepel egy
lo4b- rn írt levélben:
• * 9

hol kedi;_. kegel. azzal n,e. t ex eye ma, ,atU» hogy

ezth aydon fogattad volna •
1 17-üen írta Gzooor Erzsébet

• •

" O'LevTár I. 48.)

év.?-у Péternek:

"í izony dolog» hogy akartam volna, ha Kd :

Ível

elhozhatta volna, de ha az al álmatlanság oké,
legyen a szerint. Tudom ezt, édes jóa ,sró uram
bátyán;, nogy ennek ut dia is kd me, пег, u:-rt,;q
rn agán d1 • * • “ (?'LevTár II. 185.)
Xbbafi a mondatban a visszaható névmásnak -val (in

в en ta

- 29 lisl-co.nmitativusi) тщ.ов. Illetve -nál (ade aivusi) rágós
lakját láthatjuk. Olyал igékkel ia alkothatott állandó eacaapc.iol tot a visszaható névmás, amelyeknek hiányzott a viszszaható képzős alakja:
"Őrizne kegyelmen n, .at az hírtül..."
(A kó t Zríny i, 258,)i
a • •

esek Xd alkai '.adtassa .ia. Vt. már alkalmasint

tudván, mi tetszik ő -4. ár ok."
(1705.

arkóezi Krisztina férjének, . hevTár II,

440.)
Sorszámnévvel a visszaható névmás -val rat.os al --ja (utó
tagként) társhatározói, illetve szán «állapot határozói sze
rep ne kérülnet:
• ••

as uana egle ugi tál alté kdnk .ar.r...au ..:n aual

hitit •

• •

” (láthori Is tv ár Vórady .laténak 1.90-

oen, .ele. dy lev. 1.8,)
A
íü

ássá

»magé*

névmás

alakulása

feS# A visszaható névmás

-

m & g á z ó

а

a , v -

XVII. századba^ fedeződött

sóm her. adik személyei alak

nak eddigi előforduló sei egy távollévő, h r .cik személyre
von; ЛЮ; lek személyes névmás! szerepben, 1. névmás vi szamató illetve személyes névmás! szerepű

ri 1 isza irata cd

nagy sráz atot arra, . ogyan válhatott a ,e, nzulX ^ottra v.->nstnozó, g''. t

elnevez* ■ з.< ázó név:.: .. só. A 'maga* névmás megásó

funkcióba kerülését mondatcell szerepének nyonon követésé
vel érthetjük meg. Amint láttuk, t nyomatékos!tó ezándék

-
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személyes névmás! szerep«.e helyezte} tárgyi,

irtokoa jel

zői, határozói szerepbe., pedig a megszólítottra vo. • tkozla tv a harmadik személy en gyakori. >;agázó névmássá úgy vált,
uooy az alany azonosító értelmezőjének sz repébe került
(ke. уelmed maga - appositio); illetve alanyi szerepbe, aiclynek a onosító értelmezője ven (magé kegyeli ed) - mind
két esetben nyomatékos!tó szándékkal (vö. U.NyR II. 303-4.).
Végül azonosító értelmezővel nem rendelkező alanyként jele
nik meg, s ez utóbbi már megásó névmás.
A 'maga kegyelmed* és i. *ke< yelmea mega* szókapcso
latokat a beszélő nyom- tékosító szándéka hozta létre, a 'eaga* ezekből a kifejezésekből vált ki (Kertész, lie. . A 'ma
ga* jelentése itt: 'sajtit maga, saját személye*, se. olajai
в e élyee névmás, i.indítót azonosító értelmezői s; er..esetben
angs'lyos. A 'maga kegyelmed* szóпареsólet létét tudjuk ko
rád ról kimutatni, a 13. lapon idézte... egy 1333-bél és 1360uól v ló aa tot. 1636-ból való p Ida:
• • *

az kiknek az eges Jószágául „emiaemeő rés zo-

loguan volna ■

ha ke,.,у el. ea con t en t al t a tv ап, ne-

kém ergette kegyelmed • • • n (A két Zrínyi, J41.)
R ikóczi Julianna 1639-ten írja O^olicsdnyi Pálnak:
• • •

amint така í.d is tudja, a kit a tűz e уszer

megéget, nem örömest nyúl másoaezer hozzá.”
(MLevTár II. 431.)
. arkóczy Krisztina férjének írja (keltezés n ikül, XVIII.
század eleje,:
“Oly kertész vált bel Лет, hogy mrga se. hitte
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volna 46..-уelmed.” (la. Tskáte, 417.)
A fönti idézetekben a 'maga' névmás személyes névmás!,
alanyi szerepben ill, azonosító értelmezője* 'kegyelmed»*
A 'kegyelmed maga'szókapcsolat legkorábbi föllelt
előfordulása 1597-bőlt
nHa Kd
hozná

ír;

a jöhetne, annyivc-l jobb volna és el-

levelit hd véle • • • » (KbevTár II. 90.)

Itt a 'maga' névmás a 'kegyelmed' (alany) azonosító ér tel
ezőbe, nyomatékos!tó személyes n vmás. A 'véle* alak bi
zonyítja, hogy a névmások alakren. szeréit ez tartozó határo
zó szókat gyakran használták harmadik személyre vonatkoztat
va, mielőtt a 'maga* visszaható névmás tzemélyragozott a1: kjei vették át ezt a szerepet (vö. Kertész* .-.aga, klny •

f

ív у 61. füzet, 8.;. А XVII. században gya .őri ez a szókap
csolat. 1619-ben Wesselényi Anna ír,] a Dóczy Akarásnak!
”Kd пака is azt írja szerelmes bátyám ura', hogy
együtt menjek ki ő kertekkel • • • " (üo. 214.)
1649-ben Zrínyi ! iklós Batthyány Adárunaki
”Ha kegyelmed azt az Eacempluraot mcv a kezdette,
Lenti kapitan es<t nem masoluattya e

♦ •

(A két EÍínyi, 158.)
1669-sen Széehy Anna Mária le.senye! hagy Ferencnek*
• •#

a mikor Kd maré is i t lesz*..”

(ííLevTár II. 259.)
A 'maga kegyelmed' és a 'kegyelmed maga* szókapcso
latból kétirányú folyamat eredményeképpen válik ki a magázó
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névmás* . ivei talmikét kapcsolatban e as, a a hangsúlyost
a 'maga kegyelmed* szókapcsolatban az azonosító értelme
zői e erepÜ ’kegyelmed* egyre hangsúlytelanabb lesz, vé
gül elmaradj a ’kegyelmed mai ..a* kapcsolatban peuig a szin
tén hnngsúlyoe ’maga* elem lunkciéáttolódással azonosító
értelmezői szerepből alanyi szerepbe kerül. tSz utóbbi
jelenség minden bizonnyal összefügg a 'kegyelmed* megszó
lítás elértéktelenedésével.)
A puszta . agával való megszólítás kétségtelenül
kévéоbé udv rias, mint a ke?.у lmeddel alkotott kapcsola
tai, de az általam föllelt első előfordulása nem fejez ki
tiszteletlenséget, indulatot. Csáky Anna írja anyjának,
Ve selényi Annának 1639-oen:
HKd mi végre küldte az túli keztyüt nekem, nem
tudom, talán azt értsem rajta, hogy

a is u-

tána jön.” (bo. 275*)
Itt a !ts.4, ,a* az egyik tígmondat (tárgyi fliellékmondat) sze
mélyes névmás! alanya. Ez az adat mintegy harminc evvel ko
rábbról való, mint amit a szakirodalom Kertész .and nyomán
euui

számon tartott első előfordulásként. A következő pél

dánkban (1661} a ’maga’ tárgyi szerepben, e megszólítottra
vonatkoztatva fordul elő; de a ’kegyelmed* értelmezőként
jelen van. Széehy 1 ária írja Káöasdy íerencnekt
"‘-agyők oly reménységben Isten magát is ha~ar
való nép elhozza Kdét.*' (bo. 250.)
A jelenség Kertész által elsőül föltűntetett előfordulása:
n des uram, Kd engem ne fenyegessen, mert én bi-
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zony olyan е...bértől, í int ..а- а. *аеь свь ijedem,
ország törvényével penig -..egkereeem, hogy jósságot adtatok el •

• *

* (So# 231} vö. Kertéss, 110#

Botka Kata írta 1668-ban.)
il

a ,magá*-t as egyszerű tegezés váltja

föl, amelyből kitűnik, hogy a XVII. században egyik megszó
lítási forma isea fejezett ki megbecsülést, fokozott tiszte
letet. lt>69-ből való a következő adatunk, Széchy Aime Mária
írja lessenyei Káéу Ferencnek*
"Kérem íídet gyakorta írjon, s ha ae;,a nem érkezik Megnyáaszky urammal Írasson e

♦ e

" (lío. 238.)

íULvóczy Julianna Okolicsányi Pálnak 1699-ben írja:
e • e

he lelkiisraeretére kérdem Kdét, énnekem mar;

is javallani fogja# hogy többször ne vonassam ma
gamat orromnál fogva#” (l!o, 431.)
£ két utóbbi levélrészlet főrangú a uszony okn.-k rangban mé
lyen alattuk álló gazdasági tisztjeikhez sz 1; a •maga*
mindkét példában alany. Károlyi Sándor110^ a felesége »a?®*“*
kóczi Krisztina írja 1705-ben:
e • e

ha Isten Kdét megtartja, síikor и.зка szembe

lenet. akkorra maradjon,” (üo# 441.)
Tehát maga-ódó házastársak is szólítják »maga* névmással
egymást. Révay Erzsébet Radvánszky Jánosnak 1707-ben ír,, a:
".. .bizodalmasan kérem Kdét, ; .aga is -rói.jon,
expeditiőba venni ne terheltessék 6 кеше»
Kozdrovicsky Pál uram. • • (Uo. 424.)
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A 'mai я* névmást magázó funkcióban tehát e;,yr.'eít fentről
lefele használják, de neminden eset en bántóan; másrészt
e^yenran, oak, sőt családtagok is szólítják így egymást«
А XVII. században természetesen tovább él a
*kegyelmed* megszólítás* Illosvay Anna írja . agy

ihály

Istvánnak 1644-ben;
"...kérem Kdet édes bátyáin uram, ne nehezteljen
net ilyen szegény ügy efogyott atyafié mellett
fáradozni • • « " (Uo. 301.) ,
1658-ban Zrínyi Kiklós - atthyány Idámnaks
♦ ♦ ♦

as udeö megh nylaesual lassan ki epulek

betegeskedesiabul, keren ne, у elleneit, hogy
maga igaz Attyaffianak tartuan, es ut nnis
legyek kegyelmednek el feledeti en,. *M
(A két Zrínyi* 251*)
A szülőknek így is írnak gyermekeik;
ff

• ♦ •

kéret. Kuet zebkását is nos ásson Kd. •. ”

(Csáky Anna anyjának, «S Lev Tár II. 274.)
. egyszerű tegézéв ssükebb területre korlátozd 1 .
A családban a szülő él a megszólítás e formájával:
"...főzess sert; legyen ,;Uvgdvlmed, mivel ottan
nincsen semmi." (loseányi Judit írja Iiának 1685oen* Uo, 3t4.)
főrangú asszonyok szóig-lkot, gazdasági tisztjeiket tege
zik* Károlyi Zsuzsánna u.ík Iáinak 1621-bent
"Azért tiz köböl júsát s tiz bárányt vitess

I
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Irinyi. I-Uklós Szűcs Györgynek és Túri Jánosnak potoli hú
súk ree. vétele ügyében, 1691-ben:
"Kőszőnetünk után Isten ?•!>■, ion n-eg benneteket,
lm en

bz

kegyelnetek -otolii hasat meg nezet-

tettem ее i ?r elis , eg esKten magam an, hogy
érette neg alkuszom veletek. Ti tanat Gereebül
kos.--sas tok el minden 1, aesggtokat az kik az
hasra valók, es ve ictek kezetekhez as hasét..."
(A két Zrínyi, 197.)
űri. yi ezt í levelet közép- vagy kisnemesekhez írté.
Egy XVII. századi udvari barokk drámába

(floren-

tina) közjátékként iktatott népies jeleset t.nusítja, hogy
az álacsonyau

társadalmi osztályok tagjai

sí

egyszerű te

gezhet használták (SzgyKMIr. II. 47..). A •kegyelmed* hangtestéi er megrövidült, értéké sen csökkent alakja -

mely így

névmás! „egyebet mutat - már sekerült a nép nyelvébe?
I

I

I ti

In

■

land ly

• * a

fl

(bo. II. 476.)

. agázás-tegezés a iálll. se lg au dán
Pusztai г erem. ezt írja а XVIII, század első felé
ről: "Feltehetően a tegezés a gyökre.. ban használt forma,
de az udvarias beszéd, a kegy el., oü stb, szerkezeté en for.. álódé magázás is e. ,yre in köb. megállapodik. A megszólítá
si formák áunkclói határozottan kezdenek elkülönül i, de
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a folyamat aég nem fejeződött

e." (Mily 62: 2об)

А XVIII, .század nyelvhasználatába» a harmadik szewelyüség mellett a megszőlítáe játszik egyre fontosába cse
repet ea udv. riasság, «’egbecsülés kifejezésében* A ’kegyel
med, nagyságod* megszólítás változatlanul tiszteletadást
Jelent, Iliéi János Tornyos ?éter című iskoladrámájáből va
ló a következő részlet (1770 k,)t
" o. adós: Jó reggelt ura . fegyelmednek!
Lőrinci (lhon! be заépen me becsül! mindjárt
észre veszi, hogy de ..kos ember va
gyok * • •

)• -

gondolja magában з szolga, (LTo, 797*) Bethlen Katiinak mond
ja egy főúri
.■uat-yaár-od csendesítvén magát, másképpen
izenjen," (Iethlen К •
II, Rákóczi

*

76.)

erene 1703-ban így válaszol Orosz Pál tábor

nok levelére, aki э szegénylegények panaszát irta meg a
fejes lemnek:
"Mindezekből 11 tal.l.Mha t.ia ..e.elmed, ho^y tá
vol léte.-b n is holloa, érzem, szánom az katona
morgását, de az о essen ha járok, magának sem
less jó, nékem i ; hadd morogjon hát szegény,
hamarább megbékélek én vele, mintsem az német
tel! • ♦ • íiem mindenkor nely esen pM»aszolkocL.ak az
emberek!" (SzgyRíIr. II* 628.)
A lélektani-logikai szemponté ól n: l

SOmélyii ’m jel-
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шей9 а XVIII» században т gyon gyakran с harn; dik személyi!
'uram*-mal együtt fordul elő;
и it mond uram as, уs-laed?" (1 etalen .-i» , I. 3152. )
A az кг-..d vécére azonban az ’ur* divatba majdnem
teljesen i.ii sori i j a a ’kegyelned* megszólítást. , méla
■; tmptíői című Cc konai-darabtan gróf

egyverneki sár csak

titk rának -rónája így:
’’Vesse a* tüzbe -

el::e

a* haszontalan verme

it, ml .ulatságot tudnánk tni az

lávalóségba ta

lálni.* (Csokonai I. 35.)
Egy százaodal előbb még fejedelmét szólíthatta így

ethlen

inlos:
# * *

senkinek, sőt te у el:; esnek sen tetszett •

(Bethlen К ♦
A 'kegyelmed*

9

••

II. 3.)
angteetének rövidülése а XVI. ez -

zabban kezdődött. Találunk olyan példát, amelyben zártabb
Magánhangzóé forma fordul elő; Bornemisza

é tér

ev„yar

Elek rácának ajánlásában írja Perneezich « yörgynek:
• * •

azé;, t akarás 1.1; .уе1гзейгел ajánlanom, mert

tűnöm, dl.

eltilt is miieden uzemélyválog;tos n -

kül mind kicsinynek, nagynak jó oktatója."
(SzgyREIr. I. 463.)
Itt a zártabb forma nua kevesebb ti-stelez jele még, csak
nyelvjárási sajátosság lenet; ne г rövidebb formák e уre
inkább a i*cvese~-o megbecsülést fejezik ki, hiszen elsősor
ban lefelé használtá*» A- írásbeli rövidítés is „iettexxe
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a 'kegyelmed* megszólítás bessédbeli rövidülését! erre
vonatkozó példákat Iá. a kézirat лЪvetkező lapjain; ...etek 10, Ktck - 13, gh, - 14, nd - 17, ..eg; ed. - 13 (vö. Velesov
M-né, 35.).
Ismeretlen pálosr-enui szerzetes írta a kocsonya
ihály háh&u. о égc. című bohózatot (1765), amelyben a szerep«
lök csak *icenclf-nek szólítják egymást. A kérői
иTehát én bizony caafc elviözem a nennte#
leányát." (Co. II. 805.)
Családban azonban a rövid air* öizaim&Q-kedveakedő hmс. latot kaphat:
"átles nénér* a -uig kedves levelit, vagyon .jár
két esztendeje, honi vettem,” (hikes Keleden
írja 1717-ben. Uo. IX, 713.)
A század, vegőn már csal', a komikm szerepben feltüntetett
cigány c'í.

eidő : eszél így Csokonai Gereon eí.ü tiarabjá-

k an:
" 'braháa: égered Keatner Iram teák khünykrö0nesaea Z sidónak le pkör, nem

e.~.

♦ • §

Tamadi (ti. iöl-eeír); ко ibranám száz szónak is
euy a vége. u.er.,: is enge gén (

• • t

} bír»

ja * b': Kével Ked.'* (Csokonai II, 15.)
A szolgádnál beszélnek így;
’k aj ja néni Péter! nosza elő . en.. azokat a * sok
pans;.nét ’.kát,” (ко. 36.)
A méla Tempefói főhőse Petriégért előbb *фр*-*шк szólítja.
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-ajü miután az börtönbe . karja záratni, indulatosan*
"Hallja Kend betriebe? Uram, j.ed engem ne
lényegeseen*" (to. I. 74.)
Tempefőit a szolgák "Ked, poétáM-nak csúfolják, (üo, 29.)
A •nagyságod* is megrövidül hang'testében. Csokonai
nál olvashatjuk a »uagyeád* alakot, amely egyelőre nem fe
jez ki értékcsökkenést. Gyakran mondták férfiaknak ius
"Dehát a * verseiért mit adott néki . ar.:v áa?"
(áré Serteperti gróf Fegyveruekinek, uo. X. 18.)
A XVIII. század nyelvében német hatásra i en elter
jedt as »Sr» és az »Asszony*, illetve »Kisasszony* megszó
lítás. (Kertész, 1ü8.) Elsősorban főrangúnk szólították így
(néhány
egymást* ;izonyságul tethlen Kata 1 veiezőséből egy} példa*
"írja az J_r, hogyha valami levelek volnának
uramnak őkegyeimének szólók, elkülnené az úr."
(Teleki Pálnak írta 1722-ban, Bethlen К •» 199.)
Teleki Pálnénak írja 1728-ban:
"hogy az aéltóságoe Asszon:/ Kolozsvárott lévő
kevés arany marhámról tudósított, igen szépen
köszönöm. Adj a Isten, sz^lgálnassam . ,е\ a:, /; t, go+ony jóakaratját." (Uo. 201.)
A családi levelezésben »őcsémuram*, sőt »öcsémÚr* megszó
lítás is megjelents
e • e

én minden levelire lettem kedves öcséaurám

nak választ (

e e •

) onnét datálja kedves öcsémér

a leve-let e e e n (Uo. 262.)
Megszólítás lehet a »bátyámurara* idősebbekhez szólva:
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иАвь kérdés báivámáramtól« a gyermekkel mit akar,
.i a arja-é aani, var.у аеш?" (Uo, 70,)
A kettős

ecszólítás sem ritka. Az idősebb Teleki gróf

mondja a fiatal Székely grófnak:
"-'Palám öcsémura.:.

ró f

игр

. az oskola Kedvé

ért s tanulásért mulatós üayeden?" (Bermányi
Dienes, SegyRMlr. II, 769»)
t rsscial i bolyáét ismerete híján ilyet. e. yszer!! meg
szólítást is válaszIhattak:
"feleségem (

• ее

) szerencsés volt a leutermees-

lésben} as ifjú asszony ez idén nem vetett: a
is cselédek sokat elnőnek, ne ut Íja meg szegény ajándékomat e

• •

" (KagyElb. I. 19.)

falusi t.aaaa mondja ezt az elszegényedett, rangrejtve
élő

rófnénak ».áruián József fenni hagyományai című regé

nyében, Ás alsóbi n'poaztályok tagjaihoz szólva feltűnik
me szólítáeként a vezetéknév,

etiilen Kata iurócsi József

nek (ügyintézője lehetett):
izem,* felettébb sajnálom, ho у luróczi urat.
mindvégig benne nem lehetett, n ( etilen К • * 355.)
A foglalkoeásnév is lehet me ezólítási
"Deeretarius

n..! Mtsoda lárma az oaa ki?

Tekintsen ki x-sak.

(Csokonai* I. 39.)

А XVIII. század végén a megszólítás u.enteDb ismer
tetett változatai között olyan határozott funkcióiaegosslás
jött létre, hogy Csokonai Az Özvegy Xarí.уóné в két Szele-

- 41 -

burdiak a ínЛ darabjában m ár c aga a ..egazőlítas egyértel
művé teszi :• szereplők közötti pillr• tryi relációdat*
Lipittlotty

s К árny óné beszélgetéséuől egy részlet:

«-Lássa az Дееаэп.у én tsak első vagyok úgy é?
a legújabb Pesti móuik felvételébe, ős petíi*:
egyesül tsak az Asszon,/ért, sót ha у keveseb
bet mondjak, csak az Asszony szivéért.“ (

• • • )

“Az ur a maga legújabb ciódia ezerént vezérli
az én tapasztalatlan szivemen, a legújabb móuikra.'! (Csokonai, IX. l-ö.)
A >ikor megharagszik karnyóné Lipi«tlottyra, így beszél:
"Tsak a* Coatót fizesse ki nipittlotly és azu
tán se éljen se haljon érettem.” (Uo, 188.)
S amikor végképp kijön a sodrából, tegezve sértegeti:
“ itetlen bestia! meg azon felly ill Unuolous:.,
is. Tk? i.odus kutya! a* ki az én korpámon tanultál ne;, ugatni...“ (Uo. lyo.)
A XVIII, században a b&rokOE-rokokós udvariasság
megkívánja az egyes szán harmadik személyü ige vagy birto
kon szemolyrag használata mellett a már ismert udvariassá
gi megszólítások valamelyikének jelenlétét. Az egyszerű
egyes szám narmadik személlyel való me .szélitás nem gyak
ran használt mag'ázás! forma. Így l?9u-ból való nyelvkönyv
részletei
«-..seieked.;en agarat/, a szersnt, az alatt én az
ablakhoz megyek.” (le sajnáljs • •., 104.)
Kármán József

lyai eíafi r«

a (1794;
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jondj. a grőfné a tizenhat éves laxmin&k*
"KÖ; elit au...ok az időhöz, ahol ezt a szív felindu
lását tfaPKS oalui xo; ja,

agyga .,4.n/<át jó korán ta

pasztaltabb b&rátnéját'l meginteni,11 (lagyElb. 1, 21*)
A *mag,a* névmásai történő mr.gázás ri га a az írásos
emlékekben а л- III, századoau. Az élőbeszédben minden bi
zonnyal gyakoribb volt az alsóbb náposztályokkal való érint
kezésben, ([Pusztai a XVIII. század első fel ének nyelvhaszná
latát vizsgálva г i.tes kelemennél - ÖH, I, 80, - talált egy
*magá*-t magázó funkcióban. KiJy. 63: 306.) A százra közepé
ről
tot.

ethle*. Kata Önéletírásában találjuk a következő ada
érjenek

ondj

egyik nőrokona:

"...ne kérdje ett-ő, ann 11 inkább az asztal ól ne
gazdálkodjék, ....; a néha menjen oé, de ne i: en
szóljon hozzá, mutassa kedvetlenségét • * •
(ethlen К • # 32, )
Válogatott leveleiben - minthogy a levélmüfaj különösen
konzervatív

és az udvariasság fokozott mértékben kötelező

- a 'maga* névmás csak ez *Cr* vagy a 'kegyelmed* mellett,
annak nyomósítusára, értelmezőként fordul elő. (A ’maga*
udvariassági névmásként való x’itka használata az erdélyi
nyelvterület sajátosság; lenetett.) Tel• ki Adásm к írja
. ethlen data:
• • •

sőt az szegénységnek az gabonája mő*. az mezőn

vagyon, azért az

r

aga is megítélheti, hogy az

kőmíveseket most lehetetlen volt elküldeném • • •
(. etálén K., 232.;
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férjének mondja inéul- to вши
” r.e-.ylaed azt maga is tudja» hogy óimé ken, erős
kontraktusom vagyon fegyelmedtől, hogyha vallásom»
oan'háborgat, elhagyhassam,” (Uo. 33.)
i esnél is előtördúl ilyen szerepben 1735-ben:
” Tál ám kód még газ/. a is azt gondolja, hogy a sze
gény urunknak sok jószága maradott,n
(SzgyRl Ir. II. 727.)
Csokonainál bukkan föl a ’maga* névmás, ele csak szolgákat
szólítan k. így:
"Flrkászl hát :aa;-,a fit csinál?" (Csokonai, II, 146.}
Egyik inas mondja a másiknak:
"boaleikét hát .■■inga nem dohánzik?" (Uo. lók.)
Vezetéknévvel (vagy csúfnévvel} e yütt tiszteletlenséget
fejes ki:
"Ah mit beszél ran а

епекез az a* Tubák a* sze

met tisztigya az órát tiszti^ya szárо atya.

(Uo. )

A nála 'Jempeiői című d rabjában csak a műveletlen, pallérosatlan stílusú 'va kisasszony használja ezt

névmást:

"Hát hn ér. а* гаrv a semmirekellő könyveit va у ki
haj ágálnám előle, vagy akármi raódó. leg kisebbel
is

eg b ntan fa, n em fogna é én re ára meg nehez-

telni

• • t

át i.,- ...a mi rt z varja meg az én mulat

ságomat?" (Uo. I. 28.)
Jellemző, hogy a XVIII, századi társalgási minták.-ól tel
jesen hi nyzik. Csak 'saját maga' jelentésben fordul elő:
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"ftky-.a porozza-e?" (l.e sajnálja •

* •

Ь9.;

Csökön inál * egyedül* Jelentéssel is előfordulj
"nana van oda bé?" (Csokonai, i* i>6.)
Az udvariasság kifejezésére a 'tetszik* szeélyté
lén ige felszólító raóuú alakját is használják:
"le- sok le ülni az úrnak*'1 (Uo. 41.)
"Tessék az Úrnak magának osztani." ( e sajnálja. * •
84»)
ß tegezés-megázáe arányát tekintve а XVIII. század
в к ű, jelenséget ne.. nos. A nők magázzák férjeiket, azok
tegezik feleségüket. (La. betűien Ks. ta önéletírásai Kocso
nya Mihály házassága») A szülők tegezik gyermekeiket» azok
i

sí.azva

szól! úján őket. heiklen Kata nyolc éves fia így

szólj
«• * *

4.esvee atyámuram is ét kecvea asszonyom

anyó.® is, .iőnek.. ." (letilleu K. , 82.)
A testvérek magázódáaa sem új jelenség. (Ld. a lele; dyek
levelezését, i I, század vége.) A aiéla ótíjpefőiuen í.:

szól

Rozália nővéréhez:
**. agyon me« alacsony it,; a ditsö nemünket, ..ikor
azt csak a testi mulatságoknak széntelit bálvá
nyoknak álllt.ia.B (Csokonai, I. >0,)
A szolgákat általában tegezik, vagy a század vége relé
•kenu, ked*-nek is szólítják. (Ld. Csokonai.)

í
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А XIX, században a 'kegyelmed* megszólítással már
nemiben találkozunk,a szépirodalomban, leválbeli érintke
zésben (vö. f érté síi , 121, } helyette a *nagysád* és *kei.yeu* j ‘rta a felsőbb társadalmi osztályhoz t rtozó férfi
aknak, nőkneh egyaránt, A ’nagysád* a nagyságod rövidülése
(vö. Kertész, 115.) kieialudy Károly Csalódások c£mü darab
jában mondja Lidi a grófnaki
H n nagyság szobáit akartam édes illattal
tölteni -" (Kisfaludy, 277,)
A *kegyea* а XVli, százsában élt nyelvünkben, mint a
’kegyelmed* rövidebb alakja, ue e,zel az 1820-ban üzemere
hal alkotta *kegyed* nincs történeti kapcsol tban, (Vö,
ébzöly: MNу 16tl49-iS>Üj Lukács: Kyr 2b:506-7; bolnait
yr 2b:16^-5; . áros: hyr 55:108; ; imonyi: Kyr 40:4-13} 1,
Balázs: tfyr 8Ы259; Kertész, 121-y •

/

"Igen lekötelez ке; yea, én ezt a zöldséget na
gyon szeretem,M (Le sajnálja e

e •

81.,

Az eltúlzott tisztelet, alázat méltóság névből Is
létrehoz igét:
"Méltóztas. ék azt nekem kegyesen
;S; „ysáa

.egen euni,

11 (láy Andrást A különb■ végrendelet

- i.agyblb. 1, 150.)
A narmadik személyÜ megszólítások -..gyre gyakorib
bak. óisfaluay Károly Sulyosdy Simon című elbeszélésében
mondja a Mester földeaurának*

ч* 4 с —

Ke halassza еoká 5 térin te vessék e a házasságot,
különben kifogy ez időből •

• •

" (Mtaflb. I. 14b.)

A 9 beleihte v ее 'r* gyakori megszólítás a III# szazakban# A
rövioülébi-értékcsöki.éné si folyamatnak éppúgy llüozatul esík, mint elődei, xlőbb cl. . el én ranggal nem rendelkező
iölcibirtokosodnak járt ez a megszel!tás, később mái- n tehe
tősebb .„azdáknak is# 1344-ben Geal Jósáéi’ egy novella alap
ötletek nt használj г fel a megszólítás rövidébb és hosszabb
alakja közti értékkülönbeéget# A falu földesura mondja a
кerülőnek:
".iát tó ,c *r vágyom é.., ue akasztó áravaló, s
nem te*.ln votes űri* , • ugySlb# 1, bob# - Gaal
József*

ánsúr és tekintetes úrJ

Az ’űr* megszólítás a IIX. szagaiban i, fya őri,
«c.iiönö;eu idegeneket illetőé , akiknek ran, ja, t rsadalmi
státusza a beszélő - zámára is meretlen. Vasa Gereben agy
falu, két oakter (1851) című *aÜ\ében honu ja a fő .ős az
'ion: n:
«ói vonója az űr? - szól,, közbe János a
szekérre í elül télen# ‘ (Kegy nlb. I. lo94.)
Az ’asszony* Megszólítás azoi oan olyan sokat
tekéből - nyilván dísztelen*, t.e ^iatt

esz vett ér

hogy Csiky í ergely

szélhámos hősnője, kamilla, már sértőnek érzi:
t!Azs;-,oxivsá.e t - Paraszt! Olvassa tovább."
(1380, <roletárok - Csiky, 34#)
A ’kisasszony*

;egszólítóe azonban tovább él - becéző for-
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mában i.s
11 - Látót v-e már i *isg.sszon.vka valaha franciá
kat? - kérné ' isnyal.и (KaßyBlb. I. 16ь, -

áyi

А küönöö végrendelet)
i el eb

osztályok fir^y érmekéit * u‘fi*-..ak szólították a

cselódtós
"- Isten no: tn az vrl'll, Csakhogy ra&i megjött*n
(Ma&yKlb. II. 176* - Gyulai Páli károm beteg)
Mzrlmassbt -caelácierabb hangúiét ' aief száll tások
sokfélesége

Tamás *

« *

lleinsi г XJX» századot. Caál Győri у Furkáte

cíu-.í. vévé ben írj? :
r r tucorn, hogy ha ez e üeezkaveé rom ■ .óno..bé
len volna, ас. orur-p talán wage is árendása tar-

taná

• 4 •

Kisfaludy Károly

n 0 egy Fi Ъ. I. 126.)
it csinál v gálya? cíi.ü novellájában

mondja a Törvény bírónő t-г í regbír ónénak»
• • •

korul-;; act ony szól jon Cregbíró uramnak, hogy

tegyen rendelést - 8 így lett," (M _.y Elb. I. 154.)
......ed

ói'

oi,. olyi tengely c'ít novelláj

ш

шопа ja szerelme apjának:
Urambát.vámba nem v-.^yon ára szerelmes*”

( agy Fl b. II. 3C.)
idy András idézett müvében nyy ezredes mondja iuős nőroko
nának 8
и_

ároly öcsémnek iryon, 1пЛ oman szó

sie sen he. a!" (Uo. I. 15k.)

. ho, у
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Az *ön* udvarias isaglzó névmás a XIX* század
születte, nyelvújításkor! lzó (Кért-5 ez» 125.), A szaluéi
köz

tudat (la, pl, T5.3z, II. 812,) ágy tartja ozáson, hogy

...ai jele/itűsében 1826~baa forcul elő el jő Ízben* Kertész
.auá iuéai

azinczynak egy löib-ből való levelét (. értése,

123. )i a.velyben szerepel az ‘ön* ,:agázó névmás (I ezinczyаак csak ebben а lévaiéiел). 1335-ben szótárban is szere
pel (Kert- sz, uo,). A köztud; t szerint Széchenyinek az
előzmé-nyektői e funkciójában lényegéjen füg ,ellen lelem nye (. áré v. is

.agyar szóiéjtő szótár» Budapest» 1941. -

223.)} lev-..leiiíe.x 1828-tói násznált*» nyOKtatdetfn elő
ször a Stádium an * ölen t meg 1333-oa.i (Kerté az» uo.;.
A kutatók figyelmét étidig elkerülte, hoy aár
Fáy András Kövwtkezeteoen használja az ,öa,-t udvarias
mag '■zó névia cként. 1818-at > .rizs- bokréta című kötetének
légy. leütés eb,..- el essél ájiében, A :üi.öní5s tes tarnen tómban
olvashatjuk a következőket:
Egy к .'résem teljesítése, ha az t ün wől megnyerh- tem, teljese/, meg io,

gyégyíthatni• *

-agyják önoxi! - szolt végre fojtott méreg
gel íí kisasszony."
(Magyj&b. I. 163. ül. ИЗ.)
A ráy-i .yelvhasználat eme íjdonzága föltehetően Közvet
lenül ösztönözte az *ön* névmás használ г tára é;. elterjesz
tő sőre Széchenyit, hiszen eezmeilag is fáyt tekintette előd
jének majd hr-rcos társának. FÍlvei al -pvetően inspirálták,
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9

.

- в 1

köz

ülésén kikelti tettet

'!a honi reiorifl teendőin.. n.z első eszdt t, akaratot, önelszáuást ; iy - .eáii deresz te cták - I"

.-e.-xu. (I ,. / .

, v?r

irodelo.n történ, te íh, ..-.seri* Pánci Iái. Akadémiai /
15bb* - j> -x,j - (Az *Öa* történeiéuez lu, még:
•y 1*78-9, 2ü:12i; loln,si;

•»

i. : óta:

:.y 4:82, iö#453-6| • . Ury:

i.iy 24:2035 ---áiűi: ,... у 43; 4 72-3; -ukáca: 'yr :5:3 6-7|
•olnai: . у г ^6:16а-3» oimonyi:

yr 40:4-3* A

--- megszólít.öi ion*, a : múl c

dua, közkeletű

vart, öiObü semleges, maja választikos, tIlsácooen távol
ságtartó, a .ua ridüb у ellesel, a családban soha ne a volt
íessnálato^.

"acéléi István A nagyapó című novellájában

unoka éa a -gyaz-üei először találkoznak;
-:ün as i: árton úr - kérdezte a?, idegei* Cieaó -,
•*.i a acua Ica

7хш.

.j az ön ttiutha

elütöt

te vóin3 a bácsit. ’ (. -.^álo. II. 8Öl..
Jósik

. .ikl ásnak a század közepe táj-án Irt kisregényében

egy gráf noiüorn,:iic^át és gazdag poiteir szomszédját is *0»*nel t.eólítja, miaukét esetben semleges távolságtartással.
/■ komornyiknak;
"колаja ii ,. hogy szívesen látom.i:
, iiomszéo jáíiídi:

mielőtt di tovább szólna - monu
soilyai •-, engedje uegjegyeznem • •

r, ay mo-

•

(Uo. I. 286. ill. 265.)
A 'maga* n/vmás használata e XIX. században nagyon
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elterjedt. Lentről fölfelé eoarsem használják, de egyen
rangúak szólíthatják íg

egymást,

iafaludy károly vsaié-

U isok (1 28) cítwü darabjában i>* inspektor mondja a társaiкоaónőnek;
"Lát ea édes .kisasszony, .aa a e dologban sokat
tehetne •

• •

" ( .'isJTalady, 509.)

lentről lefelé is lehet megszblítáí; az említett darabban
•-R inspektor liny 'nők mondja a gróf:
' Anol acszony Lehet, ott в leve ;5
- de nem такit értem.
szívé t •

••

elromlik

■naa jó, szelíd, ismerem

" (UO. 300.)

Szigligeti Sdánek a század közepén írt Liliomi című darabjában i
tekb a is

gyakran tia.-vnólt r.ag-k.isi forma, a drlsetézeiepal;

*';j szem búza, égj özem rozs,
Csókoljon meg, most, most, most!
la то-it nem, зола sem. \

'-a .a nem, senki sem!”
(Szigligeti, 163.)
A ’maga*

ecézebt slanje is előfordul a lilionfican:
"l race; ?. e én csak ZLa;,ánskável akartam szá
molni." (bo, 1 3.)

Zz% г rae^ázási formát Szigligeti a jellemzés eszközeként
i.. felhasználja. .A fővárosból ímezett ifjú Svrartz (illet
ve a nevében szóló Liliom!!) stílusát „ellemzi a sok *ma-

ga* névmás, sértő szándékkal;
"S Q:ap;& kié ártatlanság, ...a,.n tán azt

l

íe

elhitte,

- 51 hogy szép, I yönyörü? An rac-j&a szép?! kis eiserne,
na*у szájé, görbe orré, Keskeny homloka - a a
termete? hiszen шага kemence!" (bő. 178.)
Ceiky Gergely oieiphue mmká ja cimfi kisregényében a íÓvá
rosban nevelkedett dzsentrilányt jellemzi stílusa bemuta
tásával:
e e •

/

ül

magát első pillanatban kiismertem, mi-

lyen ritka jó 1‘iú ..» Segíteni logok a^4aic,H
(MagyHb. II. 515.)
Kisfaludynil az apát iir szólítja a megázó névmással. Az
inspektoriak fia:
“--.a,, a parancí.olta neki?” (Kisfaludy, 21Э*;
Petőfi Sándornak a falusi környezetben játszódó novellájá
ban (A fakó leány s a pej legény) a parasztlány a legényt
*magá*-val szólítja:
”- v.asiát, -i-poltam, Márton e

e e

" (,at,y-ib. I. lOky.)

ikszáth novellájában ("Srarakо bácsi”) az úron urelkouó,
bizalmas hangot megütő szakácsnő standjai
"Hallja na*,a» teeneúr! eube a házba csak az cn
holttestemen keresztül jut be új asszony!"
(Uo. II. Ö90.)
A "lefelé" tegezéshez viszonyítva a *ra ga* név
más sál való webszólítás megbecsülést jelent. A felsőbb
osztályok tagjai

Italában tegezték © zsidókat. Csatő Pál

A fantaszta cím'! novellájában (1835) úgy jáLlerazi az ural
kodó osztályt, hogy az e normától való eltéréssel, alkal-
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manxinti raagázáseal számításból, töub ше.? becsüld bt Mutat
va

kar anyagi támogatást kicsikerni. Az alispán Így szól

előbb Herzhez:
ti _

Herz, ae»,uoгоnaul tál? - kérőé bosszúsan az

alispán. - ( ♦ • • ) Hisz lesz nekem pénzem, lierzi
kapok én Pestről,Hers} síilaetlek ón duplán»..0
(Uo. I. 411.)
S miután neai kap sehonnan pénzt, újból herzhez fordulván;
”S belépett herzhez t legnagyobb nyájassággal,
és: - barátom,

erz - úgymond -, kő rém igen szé-

pen, menjen *i még egyszer i egyveresre,

• t *

lesz

out még valami, arainek maga, most vagy utóbb haszhát veaeti «

• •*

(Uo. I. 41k.)

Az egyoldalú tévézésről a magásáara való áttérés
tis. teletet jelent. A távolság tartó raágazásról a bizalmas
tegezéere való áttérés is expresszív hatású stilisztikai
eszköz lehet. Tegezéat is kezdeményezhet, ami hatalmi
helyzetben van - kor, nem, születési kiváltság, reng, tár
sadalmi státusz stb. tekintetében. Ceiky Gergely d; rabjá
ban (A őtomxay család) a dzsentri Бtoraiay bénea a tegezés
Щ

kezdeményezésével a társfeságb' logaúja az ügyvédet - anya
gi érdekből;
*Forró: nöszőnöm, nagyságos uram, nem szoktam
dohányozni.
lenes: be hát mit urvvaágolsz te engem? Hiszen
én vagyok Dini, Storniay Dini - neu eralck■ :zc 1 rám, e ré{ 1 szép időkből, amikor

- io f

együtt pajtáskoutunk Storni ал? brúdert is ittunk
• • •

szervusz - izé - s nyelvem hegyén van a ne-

vea - rioby is .а>пгк?" (Csiky, 561.)
A földesúr általában tegezte jobbágyait, cselédeit}
azok. méltóságnév + e^yes szám harmadik ezt. mély üeéggel szólityik. S nyelvi normától v ló eltérés különösen hatásos.
у Ignác A ialu ördöt e (1645) cíiaÜ novellájából való nz
alábbi iaéget;

*- Utolsó szava ez teKintetes uramnak?
- Utolsó.
- Ara foganom a

ennybeli .^ris^exire, nogy csak

ugyan ez íeaz hát utolsó szód e földön, te
pokolbeli ördög!
E ;

után a kút mellett heverő fej

szét megragadd az öreg paraszt, в e yetlen
cenpással állig haeítá a zsarnok fejét, maga
pedig a kútba ugrott..." (HagySlb, I. 548.)
gárdonyi Géza Pöhölyék című kisregény ében e0y fiatal lány
és egy fiú első találkozásukkor - a lány kezdeményezóedre összete eződiic. Ezzel az író a lány szabadosságét akarja
jellemezni:
Ha én rendezhetném a világot - moneotta büsz
kén felvetve fejét -,

í

bkor minden nőjegyütt élno

azzal, akit szeret, An is.

it ön e

• •

tegezzük egy-

mást ♦ • • te is bolcog volnál." (tío. II. 11^2.)
Gyermekkori barátok között a tegezés visszavonása kifeje-

;
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netten sértés, Tolnay Lajosnak A szentietváni ^óry csaláa
üörténete címŰ ki s regényé ben a kam&szhős:
". hogy taeg ее ismerjen, és ne is te,-,ezzen. s
hogy ott mindjárt elmondja, ho^y szülei.a bukott
emberek se# " (Uo, 409 •)
Az osztály társadalomban a szigorú ny elvi normákat nem le
het megsérteni, héxczy károly
a fölubirtokosfiú

letutok című novellájában

az inspektor fia csak felnőttkorukig

tegesőuhettek, majd a társadalomban elfoglalván helyüket:
"- Ka s domint. Kéki, hány hét a világ? Ismer-e
még?

it csinál?

állom, hogy gisámíxo - kérdé,

Gáuor vállára ütv^js ama nagyúri kicsinylő юоиor
ral , mely kára#*, anélkül, hogy feleletet várna,
Muray Kálmán," (Uo, X, 981.)
А XIX. században találkozunk először azzal a jelen
séggel (a magázás kialakulása óta), hogy a gyermek szüleit
tegezi. Reviczky i yula Apai ár'ókséí címii regényébe^»
létezik, i át npa itt lakik?
- Szólíts te-nek. Hiszen apáa vagyok, nem ide
gen emoer. érted?
-

rtem. hát itt la,col. apa?" (Uo, II. 959.)

Csiky Gergelynél a dzsentrifiú mondja anyjának:
"csak nem teszea fel rólam, mama, hogy másképp
megpendítettem volna?" (Csiky, 574,)
A polgárosodás hatására а XIX. század utolsó harma
dában a • у elvi érintkezésben e у sz erősödé si -ex.dexcia ma
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változik, gyakori a

aiv.aüik szemelj üséggel való magázábz

и Sokkal nagyobb tisztelő.) ök vagyok, hogy ваш késza-tcrrva jnegháborí tottam volna nyu^olmuKat."
(Csiky, 580.)

/, század végén az utónév, el való megszólítás már nem je
lent bizalmaskodást, mint korábban, hanem közvetlen, bará
ti kapcsolat jele. Csiky Gergely kukányi című darabjában
egy fi tál lány mondja:
*Vésze Ödön, mind eloszlottak, most raár csak
én maradtam magának.11 (Csiky, 181.)
A magázás történetében а XIX. sz ízad utolsó har
mada az a korszak, amikor a nyelvhasználatban elvesztik
egyeduralmukat a feudális hagyományokat őrző megszólítási
formák. A hazai kapitalizáció ténye mellett feltehetően
közrejátszott ebben a polgárosultabb európai nemzetek iro
dalmának a magyar olvasóközönséghez való eljutása is, Írre
vall Csiky példája is, aminek irodalmi törekvése - a fran
cia társadalmi dráma szellemének és hangjának пзе^honosítá
sa itthon - természetesen hozott magúval egy nyelvi téren
érvényesülő' hatást: a könnyedebb társasági hangot, kevés
sé szertartásos megszeli táti formákkal.

>
■

II.
/• XX. SZ.'Ú.A.

-t* ; .... rJ-.ч v Ik^AI'ALiMI ./PCSíW tkksí? .Li
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BEVEZETŐ

Eddig a tegezés-magázás alakulását, a mag rzás tör
ténetét uiалrón wóuszerrel vizsgáltun, A XX, századhoz ér
kezve, annak első felét szinkron vizsgálattal bemutató
1©rozéé legjobb forrásanyagául Móricz Ebi mond regény- és
novelláiról életműve kínálkozott,
Móricz prózai életműve a századforduló és а Хл,
század első fele magyar társadalmának életét teljes széles
ségében felöleli. Ez tudatos írói program eredménye is. Az
létén regényében f 0,5 almozza meg az író "ke't pólus”-elméietét.

A két pólus a szülők Csécse két végén szembenéző kát

házal "Két pólus volt ez & két ház, lakóinak eredete éa ter
mészeti alkata szerint is. A Móriczok a mélységből emelked
tek fel odáig, hogy a napnyugati portári a falu irányadó
szintjéig feljutottak. A Pallaghyak a matasból ereszkedtek
egyre jobban le, míg végre odáig süllyedtek, hogy nívójuk
már beolvadni látszott a keleti telken, a falu szürkeségé
be... A két pólus között szikra pattant, t lettem

n. Csupa

szimbólum. Anyám háza a keleti: ez a fészek az ered t, az
ex Oriente lux. Apámé a nyu.ati, a jövő, a kultúra iránya.”
(Móricz* Reg. és elő •» 7. 65CM.) Ez a - lényé© ősöket tekintve később legendának bizonyult - elmélet belső biz tonságot adott Móricznak véleményei megfogalmazásához az írói
á rázolás területén (Ozine; M. Es •» 9.) Maga Móricz így ír
erről egyik levelében: ”Az én vér szerinti őseim között ott

-ыvannak a kapát jobbágyoktól a zászlós urakig minden áthida
ló társadalmi rétegből valakik, í ekem azért eoben az orssá ban senki se

imponál és semmi rang és osztály, mert én en

nek az orszá nák a népét Úgy tekintem mint atyafi a vérro
konokat* Azért iß érzek jurat rá, Hogy a Károlyiamtól az
utolsó parasztig mindenkivel gorombvsfcodhaseak, mert az em
bernek szabad a véreit, önmagát szidni.*' (Id, Czine, uo,, 9.)
1árícz isigmond jellegzetes írói módszere a másik
ока, hogy az 6 életművét választottam а Xn* ezizadi elemzás forrásanyagául. írói nagyságának eöyik összetevője a
nyelvhasználatban is tetten érhető szociografikus hűség.
Közismert, hogy jegyzetfüzeutel járta az országot, gyorsí
rással jegyzetelt, nyelvi és emberi dokumentumokat gyűj
tött, . óriez • irág így ír erről Apám regénye című művében:
” A szó volt a kincstára, Mindent fonetikusan irt le, egyé
ni, következetes rövidítő; enkel. Mindig jegyzetpapírral
járta a világot. Eleinte boltban vett irkával, később
blokkal в legtö bször maga hajtogatta kéziratpapírból,
néha össze is varrta. Az élet minden pillanatában kész volt
jegyezni e e e Minden eszközt felhasznált, hogy szókincsét
gazdagítsa, Elsősorban és állandóan az élőszót leste, Végig az országon, a néma pásztortól a fee égő politikusig
mindenki segített neki.** (Móricz V,: Apám reg •» li?9. ) Az
élőszó utáni alkotás módszerét légtől 'letesebben A boldog
ember című regényé.en alkalmazti - modellje Papp Mihály
szatmári parasztember, távoli rokona volt -, de ez a müve
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sem pusztán az élőbeszéd szolgai lejegyzése} így csak
nyelvi kuriózum volna. Papp

ihély

csak nyersanyag volt az író

zámára, ezt tudatos művészi

ie

ga-előadta története

alkotómunkával formálta regénnyé (vö. Hagy P.: F», Za •

I

i79.)
A dolgozat Móricz regényeit és elbeszéléseit a
tegezéeben-magásáeban megnyilvánuló társad Imi kapcsolattartás, interakció szempontjából vizsgálja. Ez a kapcsolatrenuszer egyfelől beide, zett, esetleg megkövesedett normák
megtartásában, másfelől e normák (érzelmi-indulati indíté
kú vagy pillanatnyi érdek megszabta^megszegésében nyilvá
nul meg.

móriczi életműben megjelenített világot lentről

fölfelé (a parasztságtól az arisztokráciáig) haladva ele
mezzük, a müveket társadalmi rétegek, környezet szerint
csoportosítva. így a már többek által (Czine

iíiály, hagy

Péter, Vargha Kálmán) irodalmi szempontból monografikusán
feldolgozott életmű természetesen más hangsúlyokat kap. fi
magyar irodalom és az életpálya szempontjából igen fontos
nak számító alkotások (pl. a Barbárok) a tegezés-magásás
tekintetében

ea szolgálnak jelentős adalékokkal.

Rendszerezésünknek az irodalomtörténetitől eltérő
elve eredményezi, hogy bizonyos kategóriák tágé bak: pl.
az ábrázolt életanyait szempontjából a Sárarany, a Pillangó,
/ boldog ember a par?sstság nyelvhasználatának ismertetése
kor egymás mellé

érül, holott az író más-más korsz kában

születtek, más mondaniva őt, világlátást hordoznak.
A felosztás első szempontja földrajzi (vidék - na*y-
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város), a másik ezen belül a. szociális együvétartozás,
&z azonos környezet, életforma és nyelvhasználat. Termé
szetesen egyes műveket »es lenet

érlába sorolni áss

erőszaktétel veszélye nélkül, ezekről vet у külön szólunk,
amennyiben a mü nyelvna&ználata ezt indokolja (pl. Lágy
jó mindhalálig, 'orr a bor, Kamaszok), vagy ha semmi új
vagy csak erre a környezetre jellemző jelenséget nem ta
láltunk, külön elemzést nem készítettünk, Pl. A kis veresbaj ú című

egényééál, amely töboségében nem m gyár anya

nyelvű lakosok lakta, patriarchális felvidéki ki. városban
játszódik.
A be ty árregény eket és az Erdély-trilógiát külön
elemeztük, amit nemcsak a tárgyválás tás, de történelmi
rtg ny volták is indokol* (A Betyár című regény sajátos
problémájával Iá. 15J,.)
I őrieznak nincs olyan regénye, amely csak, vagy
jellemzően arisztokrata környezetben játszódna, viszont
több miiben szerepelteti őket, ezért nyelvhasználatukról
külön a dolgozat végén teszünk említést.
Az egyes rétegek (va.y a parasztság esetében
osztály) nyelvhasználatát ismertetve előbb a családi,
majd a családon kívüli kapcsolattartás normáit, illetve
jellemző vagy figyelemre méltó normaszegéseit vettük szám
ba. A példák idézésekor sokszor szükségesnek mutatkozott
e miibeli s ituáciot legalább egynéhány ezé ban ismertetni.
Az egyes kategóriák elnevezésében igyekeztünk a

/

«
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uai és a Hérics-korabeli szóhasználatot optimálisan
ö. wZhangba hozni (pl. paraszti osztály - cU nagyvárosi
‘'böséposstály" , utóbbiról ic. íagy P •» 1.Ш •

»

403-4.)

es egyértt-lausdg kedvéért.

-

\

■

«

%
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1. VIDÉKI KÖRNyEZET

A) Paraszti világ
Móricz Ssigffiomiet elsősorban mint a parasztság
íróját tartjuk nzámon. Jól ismerte и paraszti világot
gyermekkori élményei alapján} országjárásai eredményekép
pen; ae népszerűiéi étén ek alakulására üöntó lefolyással a
isíaludy

ár sas ág megbízás- ból tett népdalgyüjtő szatmá

ri útjai (1905-1907) voltak. Így ír erről 1935-ben egyik
feljegyzés ben: "A pátriámba mentem, Szatmárba, a ha ezek
az utak nem is no ztak et.y kötetet a . épköl tó si Ov ü .11 eraén.v
számára, < ;indeneeetre nekem kitűnő alkalmat adtak, hogy
a szegény nép

letét egészen közelről meglássam, és mint

egy méh, keserű mézzel szedjem iele a begyem, Töméntelen
harag, felzúdulás és méreg volt bennem, hogy a mi drága
népünk, amely úgy tud magyarul, hogy az utolsó konüás az
összes egyetemi tanárt játszva dugja zsebre г agyar nyelv
tudásban, oly mérhetetlen éhségben, testi-lelki nyomorban
*

él. Ez volt az én falukutatásom.” (Id, Móricz V.í Tíz év, I,
311.)
Regényei közül a Sárarany (1911)» a Pillangó (1925),

4

A boldog ember (1935), az

letem regénye (1939), ez Árvács

ka (1941); s legjobo elbeszélései közül a .Barbárok (1931),
Egyszer jóllakni (1933) stb. játszódik paraszti környezet
en. :

tárgyi müveiben megjelenő paraszti figurákról

csak akkor teszünk említőit, ha nyelvhasználatukban a dol-
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gazát tárgyát érintő érdekes jelenségeket találtunk*
A paraszti osztály életét minden területen igen
szí.

orú normák hat Irozták meg. Az 'leteái regényében olvas

hatjuk az íré szociológiai jellegű fejtegetését* "A falu
si ember köteles azzá válni, amivé a falu lelke őt erede
tileg elrendeli. Akinek öt holdj? van, az ötholdas marad
örökre, в viszonya az ötvenholdassal életük egész iolya
nt ín nem változik, legezőünek, de István bátyám, /топ bá
tyám, s mindenki pontosan tudja* hol az 6 helye s hogy mit
kell neki enni. Az utolad lépésig meg van neki szabva,
sokkal jobban, mint a ;;panyol etikettben, hogy mi a sorrend a. falu emberei között • • ♦ A falu életének energiakész
lete elsősorban arra fordítódik, hogy a bolygók egymás kö
zöd , a távolságot pontosan betartsák.“ (MRegElb. ?. 654.)
“Aztán meg kell tanulnia a társadalmi élet összes íorsms igát, a köszönési ődokst, a r ngokat és különbségeket az
emberek között, szóval be kell idegeznie azt a hogyant és
#

mikéntet, akiivel a falu tagjai együtt, egy közösseget al
kotva élik a közéletet.“ (tío. 667*)
a) Jl £saládi életviszonyaira is érvényes ez a
hagyomány megszabta, tekintélyelven alapuló, a paraszti
élet konzervatív vonásait hangsúlyozó szigorúság.
A g, érmék (a felnőtt is) sziléit minaig magázz a,
a szülők tegezik gyermekeiket. / gyermek Móricz bsigmond:
Honnan f. nult mer édesapám házat építeni?“
( letem regénye - MRegElb. 7. 666.)
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Darabos Jóska mondja éaesanyjának a Pillangóban:
*- Tudja. idesanyám - mondta aztán lelkesen -,
nincs a kerek földön még egy fejércseléd, aiaéket
én makához tennék

üss,

- csak az egyetlen hitves

Zsuzsikát." (Do. 4. 1S?9*)
A ’maga* névmás nem tartozik a legnagyobb tiszteletet
kifejező megszólításformák közé; de 'raekee jelenség, hogy
ebben a társadalmi osztályban a gyermekek a szülőkhöz szól
va gyakran élnek vele, még szeretet, gyöngédség kifejezője
is lenet, Joó György mondja édesanyjának, amikor az megbe
tegszik:
ér пек: hí ut V; lakit?
- Kit?
4

- Iszen mag:a annyit t yógyét. csak magát is
e^gyógyétja valaki." (A boldog ember - uo. 4« 147.)
Ebben a környezetben a norma megszegése csak Árvácska ese
tében lehetséges, akinek rendhagyó a helyzete, P kislány
nak c; ak "nevelőszülei" vannak; s keserJí ki: élete olyan
viszontagságok sorozata, hogy (bár első nevelőanyját, Du
dásáét "testvéreihez" hasonlóan hagyományosan magázva szó
lítja) Zeaba Márit egyszer letegezi:
"De Csőre megharagudott, mert 2Bába Mári ekkorát
vágott a fejére a ruh szedő fával, meg a hátára
egy másikat, m&ju leszakadt:
- iiajd elmegyek én az anyádhoz. megmondom, hogy
mindig ütői." (Árvácska - uo. 7. 1002.)
S mivel a fenyegetés nem hoz eredményt, о kislány képmuta-

- 64 t

sal pr bálnozik , ál tisztelettel könyörög, bogy a verés

től megmeneküljöns
"Csőre sírt:

era nem nem, jó leszek, csak tessék

.eg'bocsátáni, jej ne lessek bántani» mert fáj, de
magában azt mondogatta: ilyen egy büuös satrafa,
engem becsalt, hogy tegyen a tűzre e

• e

*" (bo. 1005.)

Árvácska harmadik nevelőanyját - alti talán a legkegyetle
ne ob hozzá - is magázza, s az egyik alkalommal megpróbálja
udvarias beszédre szoktatni;
”- guter mikor visz má icskolába?
- Jaj de rondán beszélsz, mint valami paraszt.
Kicsoda beszéd az, mikor visz mán iskolába? mikor
tetszlm beíratni az i; Kolása? (I iemelés az erede
tiben. ) így kell mondani..." (Uo. 1028.)
Ez a csalán is falun la&ik, de nem parasztok, a férj gé
pész a malombanj nyelvnaeználatuk is elüt a falubeliekétől*
Saját lányuk tegezi őket;
Minek tartasz éutterká.. ilen ronda államit?"
(Uo. 1031.)
A faluvl szoros kapcsolatot tartó zsidó lakók nyelvnasználata is elüt ebben a tekintetben a magyar parasztságétól.
A boldog e. .bér című

©géniben Joó György és Goldmann ügy

véd alkujába belseszól az ügyvéd :íi&:
Te apa, mér nem adod a seegéay népeknek annyi
ér, amennyiér kérik? hogy meg tudják venni."
(Uo. 6. 301.)

- 6t> A

férj- feleség

viszonyát még a feudá

lis örökség aatározze meg a század első évtizedeiben* A
férj

inden esetben tegezi feleségét, a feleség viszont

kötelezően m- .

. ■ . A

s ..auulás c' В el ess el

pa-

rasztasszony és férjei
Mi^or jutott az megának az eszébe?
(...)

- Hát tilled*и (Uo. 10. 69k.)
Az ebtől való eltérés mindig külöiilegee helyzet, érzel
mi impulzus, többnyire hara,. következménye. A Sáraranyban
lúri

ani tegezi feleségét, az többnyire magázza я -hétköz

napi életben, de a t у illőiét perceiben isi
"- - enne.:., zenien! - lihegte gyűlölettel. . e.-iea az ágy ára." (lio. 1. 45.)
•:'ajd a veszekeués során a feleség ved indul a tki törése hét
köznapi haraggá szelidul, s akkor tegezi férjét:
Te! - kiáltott rá aztán a felesége természe
tesebb hangon, közönségesebb aühvel. - . onda meg
az apádnak, hogy fogja meg a . уelvét, mert baj
less." (Ъо. 44.)
A regény egyik érdekes jelenetében az asszony alvó
kisfiához intézi látszólag a szavait, hisz tudja, hogy férm

je ébren van, в hallja. így az apával к pcsolatos panaszo
kat, szem.©hányásokat úgy mondhatja el neki, mintha távol
lévő harmadik személyről volna szó* a valóul egyes szám
harmadik személyiség egybemosódik az udvari'asári harmadik
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személlyel*

*&y jön mir iae haza, mint a pokolba, Jó ked
ve van as égése világon, Mindeneire Így néz, mint
a nap, de ha a kapun belép, vége* le a házamba be
teszi a 1 bit, akkor már olyan, в,int a gyás
(Uo. 47,)
ajd г férje megszólal, я helyzet bonyolultsága megszűnik,
te; ezőüve folytatják c beszélgetést.
Az "gi madár című elbeszélésben még leltűnik a
•kelmed* megszólítás, A zsellérlányból lett fiatalasszony
s idősebb nagygazda férje szóváltásai
"- Kát ez a keljed felelete?
- Azt csak bízd rám," (Uo. lo, 414.)
A megszólítás régies voltát magyarázza az Ünnepélyes al
kalom* • bál оan, úgyszólván a falu közössége előtt zajlik a
házaspár végleges szakítása, e a köztük lévő társadalmi kü
lönbség, a korkülönbség is cserepet játszik. A *kend* meg
szólítás is előfordul még ritkán. (Pl. Egyszer jóllakni
mű

cí

el eszéléa - 11, kot. 620,;
A házastársak közti kölcsönös tegezée megjelenek eb

ben a társadalmi osztályban is, elsősorban a legszegényeb
bek közt (Dudásék az árvácskában), s a fiatal házaspárok
nál, Zsaua kari és férje szóváltása*
"Igen ám, de meghallotta Szennyes Ferenc, в ki
lépett a tornácról a sötétből*
-

i az, hát nem actál a húslevesből ennek a

-•
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gyérокаек?
-

lese* eutál. bőgj vivői neki ebédet,

itv©io is, ißit Utöu oelo es orroa?«. »w

(.árvácska - »o« 7* 993*)
Д

testvérek

kölcsönös©» tegezik egymást,

■ ■'■L-jObЬ korkülönbeé*. esetén azonban a fiatalabb testvér
*utőnév ♦ nőném v/vy báty4» ♦ egyes ©sás harmadik .eeeélyl 'g* urérkezettel, &&y.Azit:...-, al felesi ki ti,, telet 'i, ;-rre találunk példát /, boldog esaer cl síi reg nybea s
lí^yaii, bester n..7,és - mondom -, a

i>nunsa~

ко aj я, mikor negyeázás felesége*” (Uo, 6, 187.)
Kbbeu as emebben feltehetően ©szerepet Játszott ez a tény
is, hogy . oő György nővért h u&aaeágr. révén nőtt e testvérek
közötti t rsadalsi különbség. Az utóneves me szelitán el is
maradhat, mint egy későbbi Jelenetben, amelyben о :7hőt ne
heztel nővérére, ezt. reaányást tesz neki*
.'.e .uknak azekerUk. lovuk van* 'Rsó© idő is
van, sikor nem lehet dógo zni, el.1önettek véna
eccer azt a re .ez an.v .inkát megnézni •
До

egyéb

családi

• e

* Uo. 227.)

kapcsolatok

ecetén a korkülönbség a döntő a te, ezds-ufigázás raetválasz
tásában, Az időse bek tegezik e fi italokat, azok a aagáz *s

udvarias vagy kevésbé udvarias, esetleg sértő - elsősorban
i,: regez l£ tás tói függő - formáivei élnek,
A házaspár« sziléit mir den ecetben год*.zÁk*
óricz bólint, « darabon stílusa parasztfiú mondjg-. anyó
sának, az özvegy papnőnk, akikor sógorai jövőjéért aggóulks
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H- Mile a magü fiai? anyám! cselóaem, kocsisok,
béresek? о • о lem szégyellj м.~ r -t "ny-iim, hogy ilyen úrflakat koszos béresnek ad?1* (Áleteu re
génye - uo. 7. 690.)
Az idősebb féríiro&ont is megászák. A Pillangó iaraoos
vóskája ünnepélyoson kérői szerepre kéri fel nagybátyját!
..a szíves véna,

ihály bátyára." (bo.4473.)

le az Árvácskában is idős rokon az a bácsi, akit Zsabe.
ári a következő szidással illet;
kicsoda gyalázatosság ez, ma^anak má régen
otthon kék lenni. * it gonuol. éhen vesznek azok
az állatok? ki hordja ki a trágyát? fene egye
ég a vén trotilját." (lio. 7. 100c.)
Gyermekeik házassága révén rokonsági Kapcsolatba került
idő;ebe parasztfériiák teleződnek (minden bizonnyal ez e^y
meglevő állapot továbbvitele), nők-férfiak raegázédnak. (Ld.
péluául; Sárarany - uo. 1, 40.)
b) & cs^ládon^íívülj; >bá3rs<gidalial__érint^eiZviü normái
■

megeszi nak aszerint, hogy a közös ég szocliii.it> szempont
ból egye.xr nt.ú vagy ne:. egyenrangú tagjai állnak szemben
egymással. Az egyenrangúak között a korkülönbség a döntő;
egyébként a hierarchiában elfoglalt helyűét. A nem egyen
rangúak csoportjába az alá-iölérendeltségi viszonyban ál
lok (gazda-szolga, földesur-paraszt) tartoznak. Itt beszé
lünk a пб-fórfi viszonyról is, e tekintetben a régi feudá
lis szokás él tovább, amely bizonyos esetekben valódi füg
gőségi viszonyt takar, más esetekben csak konvenció. A fel
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nőtt-gyérmék viszonyról és az osztályon kívüli, közösségen
kívüli kapcsolatokról is itt szólunk.
Egyenrangú

viszony

esetén a fiatalab

bak a tiszteletet kifejezó egyoldalú magázáss&l illetik az
időseb,eket. Ezen belül a megszólítás megválasztása határoz
za meg az udvariasság fokát. Fiatal férfi az idősebb felé
tiszteletét az'utónév ♦ bátyám* szerkezettel

e^ezi ki ál

taliban. Cséplőgép mellett dolgozó napszámos legény mondja
az idősebb napszámosnak:
"-Gábris bátyám, шаг.a se adna ezér a gépér egy
jó pipát •

• e

" (Pillangó - uo. 4. 131.)

Az idősebb parasztaeszonyok iránti tiszteletet is *utónév ♦
néném* megszólítással fejezték ki. Túri Dani felesége mondja:
"-Mit dolnozotc..Mari néném?" (Sárarany - uo. 1.39.)
A j^asztl nyelvhasználatra jellemző, hogy a 'bácsi, néni*
főneveket megszólításként слИ<я1аЪап egyes sz ли első szemé
lyi! birtokos szem'lyra,:gal használja. Be más megszólítás
is fejezhet ki tiszteletet} s a szemrehányás formája is le
het tieztelettudó. A boldog ember című regényben Joó

yör, у

mondja:
"-Hogy tehet má ijet szomszédasszony - mondom
neki -, én többet nem kerítek kerítést, az a rekesz
az enyem, azt nem mnruk csinálták, hanem én."
(üo. 6. 306.)
A magazást a tévézés a&kor sem válthatja fel fiataloknak
iüósöithöz intézett szavaiban, ha erős érzelmi-indulati ha
tásra durva, sértő Kifejezéseket használnak. Joó György
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mondja gyerekkori sérelmét akarván megbosszulni:
"Avval megfogom a kis öregembert, a mejjin, osztán ágy ahogy vét, felemeltem a levegőbe, megráz
tam.
-Mit szfjfna kend ahhó, ha én most kendet a fődhő
mázolom, hogy taknyán csúszik, vén nut.va?"
(Uo. 6. 346.)
Itt. kínálkozik alkalom а к e n d megszólitás vizsgálatára
a századforduló és а XX. százaü első évtizedeinek paraszti
nyelvhasználatában. Az idősebbek nyelvében érzelmi töltés
nélküli, semleges megszólításként is él még. Joó György
édesanyja mondja a falubeli kisbirónak (parasztembernek):
"-Jö.áiün be kend, Orbán.
v • *.)
-Milyen jó ember fcend

(a bolao. ember, - uo.

6. 135.)
be ezzel a megszólítással .Kapcsolatban jellemzőbb az, hogy
a parasztok sértőnek, lekicsinylőnek érezték. Az író - elidézi
Életein regénye cíinÜ müvében azt a jelenetet, amikor apja,
Móricz Bálint "lekenaezi" a debreceni kollégium igazgató
ját:
"-fiit akar kend?
-Kend? • • • hoztam kendnek egy olyan fiút, hogy
ebuol embert ne-einet. (Uo. 7# 696.)
Majd Így kér bocsánatot:
"Hát isten áldja, tiszteletes i, az ató úr, Tessók megbocsátani, hogy lekendeztemJL* • " (üo.697.)

- 71 A harctéren bajtársiasan teleződé Kis Samu és Samu Jóska
egy félreértés miatti (mindketten ezt hiszik, a másik nem
akarja visszavinni e bölcsőt az orosz katonának) elidegenedését eszel a megszólítással érzékelteti az író:
"-Nem tudom, mit akar kéne, de én vissza akarom
vinni,
ogy vinné kend, mikor én hoztam?" (Kis Samu
Jóska c, elb. - uo. 10. 5 6 5.)
Csalidon kívüli kapcsolatokban is feltűnik még a ’kelmed*
megszólítás, pl. idős parsztaeszonyok (más-más faluban lak
nak! ) beszédében:
*-íio ue isten áld.ia met; kelmedet, keavee iróu
szon.v. tisztelem az ottaonvalókat} osztón

qürsz-

bet-zcl-

ifjeu ám arait nem muszáj." (Házasodik a tiszteletes úr című elb. - uo. 9*117* )
Hagyományos, szertartásos frazeológiában még a 'kegyelmed*
is előfordul} lakodalomban mondja az a peraaztférfi, aki
a vőfély szerepét játsza:
"-Szóm van ke;„yelmedhez. násznagy uram."
(Ajándék c. elb • 9 - uo. io. 854.)
VisszatéaM^a csalánon kívüli egyenrangú kapcsolatokra,
a fiatal ab makkal kapcsolatban szokásos megszólítási for
mákra. Az ismerős (falubeli) fiatalokat tegezik az idő
sebbek! JoÓ Györgynek mondja egy parasztesszo у:
•••

tmlékszel még, i..vör, у. ne^ed is adtam egy

szer egy darabot." (a boldo ember - uo. 6. 279«)
A tegezében belül a egsedlitátsál megbecsülést ea. у le-
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nézést is kifejezhettek, A Csöndes tűz című elbeszélésben
mondja a gazda az estézni betért legénynek*
"-Aggyon isten, Mihály öcsém.
Öcsémnek mondta, Mihály úgy röhöghetett véna,
mert eszébe jutott a- régi, mikor 6 még cshk
hé volt,” (Uo. - 10. 11.)
A tévézéstől való eltérés csak bizonyos esetekben lenetséges. Kónya István nagygazda magázza Joó Györgyöt, s ezt
a nagyobb szociális távolság mellett az is indokolja, hogy
a legény más falubeli:
"-Hát, öcsém - azt mondja

mikor jön megint

errefelé?" (A boldog ember - uo.6. 326.)
A magázás ^(szándékolt jiüe. enség\kifejezője is lehet,
A Pillangóban Hitves 'Zsuzsika anyja "kiadja az álját"
Darabos Jóskának; a magázáson túl ez idegennek járó raegszólíláfcá is hangsúlyozva:
"-Hát Darabos úr, azt akarom mondani, hogy tudom
én, hogy maga a Marót! tanyán járt, de az nekünk
semmi, Darabos úr." (Uo. -4. 193.)
Az egykorú egyenrangűal' te, eződtek. Az

letem regényében ír

ja Móricz apja jellemzésére:
"Azért ne

lett más, ha. most már több földje van

is, és ha mindennap kávézik is. Azok (ti. a pa
rasztok) is csak úgy tegezték és vitatkoztak ve
le, mint azelőtt, édesapámban különös módon meg
volt az emberi együttérzés mindenféle rangú emberrel ,.. • " (Uo. - 7. 734.)
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(Itt az azonos nemhez tartozó egykorő egyenranguakról be
szélünk, mert a nő-férfi kapcsolat a parasztságnál a nem
e< yenraagű viszonyok egy sajátos csoportját képezi(- Id, 1-6$.
Az egy közösséghez tartozó, ismerős (pl, egy faluban élő)
parasztlegények tegeződtek; a közösségen kívülit magoz
ták által ban. áoő Györgynek az istváudi legényeks
"-le. ,ye el- azt mondja - azt a fegyvert, ha nem
vőlegény. akkor semmi rossz szavunk nincs macá
hoz.11 (A boldog ember - uo. 6. 528.)
■ afrokon szenv
Az éppen e£ismerkedő fiatalemberok közt a szöXicTaritásr^
tévézést vált Jtil
"-hát maga ki fia?" (Pillangó - uo. 4. 1Ы.)
(...)

"-Isten hozott tesvír." (Uo. - 152.)
лею

egyenrangú

viszony

e; étén

nyelvi síkon egyetlen társadalmi osztályban, rétegben sem
fedezik ki «az emberek közti távolságot ennyire határozottan,
mint a parasztság esetében. Ha nincs
g i

is függősé-

viszony két ember között, csak szociális távolság, a

rangban alul álló igyekszik kifejezni tiszteletét. A2 ági
madár cír.íü elbeszélésben mét. veszekedés köz sen is a tiszte
letteljes megszólítással él e. napszámostiá nagy&azdához
szólva:
"-A jóisten ment kelmedre - kiáltott Miska,
(Uo. - 10. 412.)
Következő idézetünkben (ugyanebből az elbeszélésből) öreg

- 74 zsellérasszony a 'tetszik* személytelen ige használatával
fejezi

i egy nagygazda iránti alázatos tiszteletét*
"Jaj, dehogyis - mondta -, mán engem пега tetszik
megtáncoltatni!
Pannit megvágta az anyja alázatossága »• • *
(Uo, 411.)

Függőségi

viszony

eslfcéx. a rangban felül ál

ló egyoldalú teteséssel él. A Sárarany című regényben Tűri
Tani aagygazda a falu hierarchiájában olyan helyet foglal
el, hOt_,y bizonyos esetekben 6 él egyoldalú tegezéssel,
más esetben ő kapja, i apszisosait tegezi, azok magázzak*
"-Ti vagytok. Feste?
-Mi vénánk, gazüursra, hát gyerünk • • •
-Vár,; átok, egy porció páj inkát, ősz tán raehe etek.
-Mag:a nem g.ytln?" (Uo. - 1. 48.)
Egy másik szituációban Tui*i Eani kap egyoldalú tévézést
László gróftól:
"-it akarsz fiam - szólította meg pártfogói
hangon." (Uo, 67.)
Móricz Zsigmondi müveiben est a jelenséget többször Kieme
li mint olyat, ami jól jellemzi a magyar társadalom elma
radott, feudális jellegét. Az Egyezer jóllakni círaÜ elbe
szélésből való a következő részlet*
"Kis János azt mondta nevetve*
-Ma kí es szüli a gróf urat a vagyonából,
-Egyetek csak, amennyi belétek fér!-mondta a
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fia al gróf, ami mindenkit tegezett, a legöre
gebb embereket is, mint a gyerekeket,

ár ahogy

a gróiok szokták," (Uo., 11. 631.)
Ab tfj földesurak círníl elbeszélésben az író az “új íölueaurakat" kérdezi, milyen volt a "régi gazda"s
"- Az kuruc ember volt, még a netvenaét eszten
dős embert is úgy létéé ezte, mint a takoyos gye
reket*

s leverte a kalapot a feliről * • *

(Uo, 10. 578.)
A földeeúrral ezembeni tiszteletlenségnek is van
több fokozata,

izonyos mértékű szembeszegülés nyelvi sí

kon etak a uaaghordozásban nyilvánul meg. Joó György idé
zi apja szavait, amelyeket az a fr.lu földesúrihoz intézett*
Látta azt már a tekintetes úr. hogy ajmunkás,
aki dolgozik, ne egyék?" (A boldog ember - uo.
6. 98.)
A százszíneelyem keszkenő című elbeszélésben szegény pa
rasztember mondj a földeaurának*
*- Kern aduig a! - ordított lel az ember, s az
öklével iszonyatosat vágott ez asztalra, úg, , hogy
végigrepedt, vé<i. hasadt a vastag tölgy f deszka. Blébb i; ért az úr az anyámnak! Azt se tartotta
шее.! Hát ezt se fogja!" (Uo •» 9. 369.)
A csak cgypm szám harmadik személyíi igével való magazá©
illetve a dísztelen *úr* megazólítáa kifejezetten sértő,
l

erre az jogosítja fel a parasstférfit, hogy a földesúr

a természetes apja, s annak idején már anyját is becsapta,
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most tulajdon fiának nein akarja Dérbeadni a földet,

A legnagyobb tiszteletlenség, az urak visszatevezése a
valóságban néni fordulhatott elő, luxi Báni is csak egy
üelsó monológban mondja*
* e, -Álljatok, kutyákl - mo-idja e.agdb n, в nem
a szegény, kis kid&raoolt fölueken kínlódó, nyo
morévág ban testvér sváb és oláh íeleuarátaira gon
dol, hanem a gond és dolog nélkül élő urakra, a
nagyurakra s tppen a grófra •

• •Л

et..álljátok, a

véreteket is kiscíjjuk, mint ti_a nienketj"
(Sárarany - uo, 1. 35*)
(Az arisztokrácia nyelvhasználatáról ennyit szükségesnek
tartottunk a fentiekt en elmondani, a parasztsággal való
sí' ‘Lkörü kapcsolat tartását tekintve - minthogy s^öldesári
családok élete összefüggésben zajlott a falu életév!.)
Paraszti környe ötben

a

férfi-nő

viszony

ba^ a nők évszázados axárendelt szerepe nyilv nul meg, Si.,yes esetekben valódi, sr.oci bi.is szempontú al.-fölérendelteé:.tői beszélhetünk, Túri Dani tegezi a földjén dolgosé ma
rokszedő lányt, az

.alázza*

"- Könnyű magának. Mindig csak olyanokkal vót
iolga #

» •

- Milyenekkel, te?
- Akik veszKŐdtek roagáér.
( • • • )

- Hát te пега veszkődsz értem?»
(Sárarany - uo. 1. 72.)
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К ás esetekben as egyoldalú te., esés new t kar
szociális megh; tározottságú alá-lbfeérendelteégeti de előz
ménye, előrevetítése a uázasaógb'm folytatódó állapotnak«
A gyere kori kölcsönös tegezedé sb <51 akkor less egyoldalú
tegezé», amikor legény-nagylány sorba cseperednek, (boó
iyörgy- áradi Piroskai A boldog ember, uo, 6, 17^.)
Erős

rzelai hatásra a lány is tegezneti a legény .

Ae ági madár című elbeszélésben Panni (

I

ay)

vise .ategezi lánykori szeretőjét, miután az megsértette:
"- bri, t'ja innen -

e • e

- mert rá., uszítom a lán-

с о в Kutyát." (Lо• 10. 404•)
A Pillangó egj-lk idilli jelenetében, meghitt beszélgetés
közben életében először tegezi Hitves Zsuzsika szerelmét:
em tue ja azt még idesapám se, tán idesanyám
tudja, d

ü se gondol véUe. lát tik?* (bo. 4. 154«)

Darabos Jóska mindvégig tegezi a lányt, de egyetlen egyszer
e regénybei- - a ikor a lány szavakkal is kinevezi szerel
mét - aa.yázza, így in éreztetve határtalan boldogságát, a
helyzet rendkívüliségét:
"- íuesi - Kiáltott 6 repeső szívvel - édes?! e e •
a

rr, szik, mégis azt moncnla. hogy édes! e • e

(bo. 164.)
hagyój- korkülönbség esetén a lányok •utónév ♦ bá
csi* megszólítást

í

lkai: az lak. A 5 .'.r arany о an

ora a fiatal

par sztlány mondja -akác. Gyurinak, egy negyven év körüli
agglegénynek:
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*- .

1__

Gyuri bácsi - vetette о

a

óra, amint el ев-ladt mellett*:." (üo. 1. 9t>.)
A íalu szokásai m©fckÖvetelték, hogy idegen» nem ilubeli
Ián. ok-legények

agázddj nak, legalábbis az ismeretség e-

ején. A boldo* emberben olvashatjuk a következő jelene
tet, Joó György meséli:
"le a vöt a bökkenő, ho_>y eceer csak elfelejt
keztem errul, hogy először v gyök itt, azt mon
dom Annuekánakt
- be cd, ózz min annyit, mer lekopik az a . sép
kis u,,;jaű.

Egy kis csend lett* Esi;tér nénérn is rám néz.
Hun tévedtünk ml meg? •

Kis idő múlva 'jra meg-

ее

szólítom a kisjányt, de aor-t már erősebben#
- A. nu. kri, adj ál nekem egy pohár vicét!
Azt mondta rá nevetve:
- Szómj as vagy a borra?
Ejha, ez már aztán valami, hogy még ?> jáay
is te; ez. Az apja nevetett, az anyja takarta.
К ég nem tanították meg rí, hogy a jánynak nem il
lő a legényt tegezni, mi

az asszonynak se, d

a

ki* Annuska csak őgy mondta, ahogy a szívibül jött."
(Uo. 6. 191.)
Est a kislányt Joó György később is meglátogatja, akkor
idegenül fogadja,

.agázza# A legény mag Ibaa gondolja:
...

%

. .

'
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"Hát e

még assti is elfelejtette mán, hogy tésett."

fájd tegezi a lányt
"Azt mondjat Gyüttél • • t Aha} te,.ez már."
(Uo. 6. 197.)
I .. on d átokhoz hasonlóan a tegezés-magázás a jelenet egé
szében pontosan követi в

eszéigetc partnerek válts.ózó ér»

кelmeit.
P tegezés-raa. ázás esоkásái falunként eltérhettek.
Krre von-tkoaik Joő György egyik megjegyzése:
"HU, én meg mán azt is elfelejtettem, hogy kis
gyerek korom túl téztem az Erzsikét, Ügy .-.eghagáztaiú én, r.int valami i; tvándi jányt. her ott magázésak." (Uo. 552,)
A

gyermek-felnőtt

viszony is e; у ér

teim‘W a nem egyenrangú kapcsolatok közé tartozik: a fel
nőttek egyoldalúan tegezik a gyermekeket, A boldog ember
ben a kerülő mondje a dinnyét kérő gyerekednek:
e tek, eL у etek." (üo. 95.5
Kicsi gyerek családján kívüli felnőttet is tegezhetett.
Joő György kisgyerek korádéi mesél egy történetet: egyedül
van otthon, fél, c azt monoja a szomszédasszonynak:
Gyere velem hálni - mondtam neki." (to. Hl.)
A nagyobb gyerekek megázzák a felnőtteket. A megszólítás
lehet ’utónév + bécsi, néni vagy bátyám, né.va'; vagy a
kissé ridegeb taaga*. A gyerek Joo György mondja Illyés
kerülőnek:
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"- Кеи odo

többet и^г^агк. ha nyúl at fo^ ok.M

(üo., 114.)
A gyerek nem feledkezik meg a .tiszteletről fölfelé, hn po
font kapott is:
*- Erigeic ne :essék ütni.” (Joó György e jegyző-

uek - uo *
á

I

157.)

közösségen

kívüli

kapcsolatok

esetén fölfelé a p ras. ci magst rtásra bizalmatlanság, fel
szeg alázatosság jellemző. Ide tartozik a hivatalt viselők
kel való kapcsolat. Az állami gonjozottnkkal foglalkozó
tisztviselőnő, a "nagy ága” és /rvácska egyiií; nevelőanyja
között játszódik le ez a beszélgetés:
”- Megmondtam magénak már tavaly, hogy meg ne
lássam meztelenül, mert elveszem mag '-tói.
- ’em is vét azóta, csak most lecsúszott róla
a zubbonyka. fe tessék már bejönni, tessék a szo
biba , Kézit csókolom.” (lo •

,

! •

980.)

A falu életében i ■ g_ szerepet játszott a csend'rök jelenlé
te. A csjáaőr többnyire parasztférfi voll
ve, s

származásét tekint

magánemberként a parasztság normái voltak érvényesek

rá is; mint hiv talt viselő ешЪег másként viselkedett, egy
oldalú tefcez 'ssel élt (csendőrtegezés)• A boldog e iser című
regényben Joó Györgynek a csendőr mint magánember mondja!

”- Mondja, maga udvarol Sárosi Annuskának?"
(üo., 6. 217.;:
S amikor hivatalosan érdeklődik!

- 61 "-Mondd ct.ak, öcsém. neu tudod, ki gyújtotta fel
a zsidó boglyáját?
-Bea tudhatom, őrmester úr. iái nagyon fáradt
vótaa • •. * " (öo •» 219.)
A falusi pap általában tegezte híveit. Tanyai legény
nek rcnndja a papjai
"—Hát én is felveszem az e.etet, diktáld be a
neveket. Té5 ed hot у hívnak?" (Papnál c. elb, ,UG. ,

10. 647.)

ICz azonban пега kizárólagos Jelenség, magázva is szólhat a
pap híveihez. A papot hivei mindig tisztelettel szélitjfik.
Joó György mondjál

*-á. megvessem, tlszteletea úr.
-Mit ad érte?

v

-Mit hér a tiszteletes úr?n (A boldo

ember,

uo., 6. 298.)
A falu értelmiségével a parasztságnax egy i; en szűk
rétege, a aagy^azuák szorosaoo-barátibb kapcsolatot tar
tottak. Az érdekazonosság erősítette bennük a szolidaritás
érzését. A i»ár arany ban Túri fani és a tanító tegezőunek:
"-Isten hozottI Isten nozott, kedves bratyeszí-,.,
Tegeződöt* az első parasztgazdákkal, mert ez köl
csönös megtiszteltetés volt mindkettő,-ükre •*
(üo., 1. 112.)
A falun ólő, nagyobb földbirtokon gazdálkodó zsioó bérlők
is azt a raet. szólítáet kapták, ami

a címnél nta rendelke

ző föld irtoko t illette, ha csak a rövidéub alakot isi
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"-Lát mennyivel számol a tésúr? -Üt számol egy
napra?" (á boldog ember - uo * t 6, 215.}
(Az Űri mari címÚ regényben 'tel© úr* alakban i. előfor
dul. ) A

.1. aer. aizonnyal пего magyar anyanyelvű bérlő ügy

védnő szóhe.i-zn ílatában találkozunk a személyes névmás! hatá
rozószóval, a fmagp* udvariassági névmás megfelelő rágós
alakja helyett* Túri Daninak mondja*
cd.ára bizony, szépeket hallottam róla."
(uo •» i* ^4. >
A parasztságnak & városi értelmiséggel való kapcso
lattartására i
A Pillangó

jellemző az alázatos, zavart tisztelet.

ütve© ; suzsikaja ás a roémökné találkozása:

"A nagysága igen szívesen fogadta Zsuzsit.

-hinni - mondta -, de megnőttél.
-kézit csókolom, naccslna. a&.a is,1'
(.,o • >

4. 1715.)

A városi iparos-vállalkozó réteg és a parasztság kapcsola
tában érzékelhető idegeneég nyelvi síkon a rcagázódáéban
jelentkezik! a parasztok részéről ebben a föltelé tiszte
letadás» az iparo ©rétet részéről lei elé távol ©á.- tartás
nyilvánul

eg. A Pillangóban

itvee Esuzeika bátyjának

aondja a suszter, Zsuzsika udvarié
"-Lát boldot . Mtves űr? - kérdezte a suszter és

cigarettával kínálta Andrást." (Uo •» 4.2.7.)
Joó György, a izatmári paraeztfiú egy budapesti építkezé
sen közvetlen minkakapcsolatben áll Lieu úrral, a segéddel; magázddnaJf (mindketten fiatalemberek). A státus-beli

- 83 különbség; mellett (alkalmi

unkás - segédmunkás) távolitó

tényező, hogy a falu és a főváros gyökeresei ajás vili át
kúp iaefik. jfeüikcrLieb úr a szervezkedés, lázadás elveit
tanítja < oó Győr yneks
"-.vésze áleb úr -

о átam neki-, nekem erre nincs

se .©i szüksége», hogy ;пя.;г- et.'eme t erre tanítson«
На- у .ion bókét, ón nea akarok a töBilöe szalmáján
megrothadni«
-Sötétek na- uk sind - azt mondja Lieb úr -, olya
nok, mint az állatok, azt tehetik atagukiral, alt
akarnak.*’ (Uo •

>

6.240.)

A föl .műves és az iparos réte^ kapcsolattartásának e ш dja
jellemző a férfi-nő viszonyra i . Hi uvea Zsuzsikát "iparos
ember" udvarlója magázzal
em baj, kedves - mondta a suszter - , csak
nej tlti-jön a,yp. mell-jtt.

.aj

megszokik.» kedven.

Majd meglátja, hogy milyen jó ember v, gyök én.
Megóvom én mn,- át még a fúvó széltől is.”

(Pillangó - uo., 4. 222.)
Ez az udvarias ham néhol modorosságba csapi
w...Csak legalább reggel szíveskedett volna nondani.** (Uo •» 231.)
A parasztságnak >lusi mesterekkel való kapcsolatára
in jellemző a neu-az noeság tucat. A másik oldalról ez gyokran lekezelés formájában nyilvánul meg« Az

letea regényében

írja Móricz egyik nagybátyjáról, aki papfiú volt, de csak
..ovácsir.est^í lett Ív lóit (ebből í akadó lecsúszó its . -érzése
inuokolja az alább követ&ező ingerült, durva, h n< оt)i
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"Essek a eeántóvető igái.: népek az ő szájában tul
kok, termo*

istenökrei voltak. Persze e.-ak ha

nyilatkozott róluk. Szemből szemben is gúnyosan
fölényes volt, "no iiia.rkol.ia. aen *>emí azt a kis
vasat, ne féljen tőle, mit reszket, fogja kézbe!
ejnye, de gyáva szent! iiiszen ez már hideg...w
(lo •» 7. 775.)
A parasztság közös, égen kívüli kapcsolataira ltl'elá
& kevéssé nangs'lyozott távolságtartás jellemző. Például
cigányságnak a falu életébe beilleszkedett elemeivel va
ló кареtolattartás normái nemigen különböznek az egymás kö
zött Kialakult normáktól. Az egy faluba v ló fiatal parasztférfi és cigány (a fronton mindketten közlegények) tedesős
nek:
Ho teetvir - hebegte a cigány - rőtnek von azt
neked olvasni •

*•

(Gomuaszedé© című elb. - uo • 9

10. 147.)
e Joő György és & falubeli cigánymuzsikus is tegczőuneks
”- Anti, húzd csak rá!
- hadd el - azt mondja a cigány•*
(A tolt о

ember - uo., ö, J52.)

A firtai (15 éves) Joő György a ielnőtt cigány csordást
meg ázz a*
Pénzér? Vetye meg.*1 (bo.; 163.)
A parasztság és a. vele érintkező kereslcea óréteg
pillanatnyi nyelvhasználatára a bizonyt lanság jellemző.
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Példánk két nem tipikus helyi-etü еш er tálálkozásat Túri
Dani negygasda vánaorkereekedővel alkuszik (aki e köehseé«
gen kívüliség helyzetében van), / beszélgetés szokott üzle
ti alkudozásból ro szízö .uam- kodássá fajul, A házalőzsicó
előbb udvariasan aiagázza

Túri Daruit az Üzlet reményében*

w- Amit p' r ; ci oi, kérem elássad" (Sárarany uo, 1. 92,),
Majd Kedélyeakedő-kötőzködő hangon folytatják. Tűri báni:
less mán,
- Ко, majd nec: sietek? 'ppert пе.геа пеш sietek.**
(Uo, 93,)
S Kivel Túri Dani megásnák találja es árat, alkuszik - ko
moly raagázáara váltanak. Túri Dani:
’*- Ejha! Van lelke Kimondani? • • #
(...)

- /d.ie csak vissza í-ai*átota, ma,. .Inak nem szép
kendő kell, zagyán к olcsó kendő kell." (Uo.)
S e megvetés érzése, a sértő indulat mindkettőjük részéről
tegező formában nyilvánul meg. Túri Dani:
Ezzel u.e

akartál csalni, nesze, legyen a tied.

Az Öreg megvetően rúgta félre a pénzt a hóba.
- Nekem nem kell tűid, az ajándék, / d
hogy éhen ne haljon*** (Uo, 94.)

apádnak,

«
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В) falusi értelmibe i.
A századforduló 6ь в századelő falusi érteiül cégé
nek nyelvhasználatát

óricznenc A fáklya, A galamb ppné,

áss /rvalanyok című regényeiből s ilyen témájú elbeszélése
iből iеюernetjük meg, általában a falusi plébániák körüli
élet adja az ábrázolt milieut, Keaesak gyerekkori

lményei

és csal di emlékek révén ismerte jól ezt a világot, ne nép
dalgyűjtő 'tjain is többnyire a parókiák vendége volt (vö,
Czinej X, ks •» 31.), Az

rv alanyok című regényében

el is

tűnik az író alakja, a főszereplő papnő egyszerűen "Kis
faludy Társasa. "-пак nevezi} A galamb papnénak élő modell
be volt (Id. nagy P.: ll. Zb •

*

115-4. ).

A tegezés-magázáé körét sagaetározó normák a pa
ras ti vilát óhoz viszonyítva kevésbé kötöttek, .bizonyos eaetben a dzsentri rétegre jellemző

szokások felbukkanását

is észleljük. A falusi értelmiség nyelvi máználatára összessebében a kimértség, a fagyom dnytisztélét jellemző,
a)

szülőáy
viszonyban г hagyományos normák lazu^Bvt ta~

£tí^Bd.ui j&ejjcjsoJ.atoJ^ körébe tartozó

gyermek

pee táljuk. Bgy-két generációval előbb eb' en a társadalmi
rétegben még nagyobb tiszteletet kaptak a szülők. Móricz
anyja, a paplány mondja özvegy papaó édesanyjánaki
• se

aért.nem tetszett megkérdezni?”

( letea regénye - uo •» 7. 70S.)
A fóvlya című regény fi- tál papkise aszonya, - rta már te
gezi is, oe még magázz. is apját, A pajkos, játékos hang
jellemző egyéniségére;
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hová siet apuka - ?• (Io., 2. 137.)
R-

• szidd :n ad. apuka! - kacagott rá a lánya,

aki

ohasem engeute el est a szójátékot

li

(io., 141.)
árta kisasszony anyját te..esi:
n...no de ilyen csendben icpoan, ток, anyuci!”
(Do., 208.)
A

férj-feleség

viszonyt tekintve a

pares ti osztály nyelvhasználatához képest új jelenséggel
találkozunk! a kölcsönös magázcdássel (magasabb társadalmi
rétegek nyelvéből szivároghatott le;. Természetesen пега
volt kizárói gos ев a szokás, e házasfelek pillanatnyi lel
\

kiállapota, érzelmi hangoltságc, t löztük levő aktuális
pr^sztizsviszonyok hatására tegeződéo válthatta fel.
A fáklya című regényben Dékán., tisztelete» és felesé, e ál
talában magizodnakj
Csak ша/га ilyeneket czalassson ki a о zárián szól

megsértve a papnő • ♦ •

- ugyan lelke®, sose bánja - legyintett a pap.”
(Uo., 139-40.)
Így későbbi jelenetben a férj tegezi feleségét, de ez
uíw<: egyszer sem lordul elő. A feleség követ

or-

zetesen tá

volságot tart, amelynek oka egyrészt társadalmi távolság,
másrészt érzelmi idegenség (előkelőbb származási szerelem
nélküli házasság), A galamb papné című regény fiat 1 pap
ház e ©párja kapcsolat .ra az jellemző, hogy a férj tegezi fe

r<

л

§

-л.
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leségét, az pedig magázza őt*
"Szép ...a/ ától. fixiók,

ilyen nemes lelkű , aga,

ibók!"
*- Ugyan, babukám - mondta, hogy lehetne tó;:ed
Bg.Uími?'1 (Uo., 1. 293.)
Ezt az eltérést társadalmi különbség motiválja* a papné
szegény a ti ez tokra taltiny, a férj falusi papgyerek. A meg
hittség perceiben a feleség többször is tegezésre vált*
n nem teszek semmit, csak szereti el;,"

(to., 506.)
A férj viszont соак акког magázza feleségét, mikor az
alaposan megbántja*
H_

des - mondta komolyan -, nt-ш lehet mindennel

tréí -lni. Ezt mi már elintéztük egymással régen,
f éppen én ii,;.velmesteite. ma át. no у bizony a
mi körünK. Kicsiny lesz • * • Кaga a régi xársasá^át
elveszti énmiai-tam, cn az üj társaságban Kissé
Kényes helyzetben leszek raggá miatt." (lio •

#

305.)

De pár mondattal később a vigasztaló gyöngédség újsói te
tszésre készteti a térjet. A falusi

parókiák világéban

normának számított, sitiit a (, salad! fér. у kép citál* elbeszélés
pap-hőse így fogalnaz meg*
"Férj és feleség közötv a bizalmas lenek kell
iennállania," (Uo •» 12. 7Ö7.)
Az -rv lányok idősebb papházaspár..a tegeződik, csak a ha
rag, a* érzelmi eltávolonás perceiben magázédnak*
•• *

A feleségét nézte. Összehúzta a szemét, és
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valami alfélét látott rajta# emit edoig soha,
ей tudta, mit.
Szólni szeretett volna hozzá, Le nerc bírt,
( *• *

£ :a hogy aludt.

As asszony ielillőtx, gyorsan, idegesen.
R

I felelt.

(•*./- Ezek au-gát Keresik - mondta, é'e kiment
a konyha felé*” (lio •

*

1. 926-7.)

S amikor érzelmileg 1 mét kösd kerülnek egymáshoz, újra
t gőzödnek (uo »» 937.)
b) £ Äbjgü^dgn^k^vüi^tgrga.g

normái a fa

lusi értelmiség körében a paraszti világéhoz viezoyji^tva

акУ

oxsonyoe területeken bonyolultad y<(férfiak, nők egymás kost),
más területen viszont egyszerűbbek lettek (nők-férfiak).
A пб-férfi

kapcsolatban a kölcsönös magá-

zás az uralkodó forma. (Ettől, amint látni fogjuk, csak
rendkívüli esetben lehetséges eltérés,) A harmauik személylyel való megszólítás kizárólagossága nem eredményes egynangúságox, mert ezt a férfiak a nők felé a megsz lítások
sokféleségével ellensúlyozzák. Az Interpocule c'mű elbeszé
lésben falusi tanító Ilonája egy falusi kisasszonynakt
*•- kinini - mondta -, a hölgyek csak egy kisujjnyit isznak? .'a noccsád nem is

íssík?"

(Uo., 9*

234.)
A galamb papnéban egy s omszédo; lalu popja mondja a háziasszonynak:
11 gisz ti hand, kézit csókolom - sustorékölt .ihály
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űr, в natal®авmí kezet csókolt a fiat lasszonynak

ss-ír teaaen megbocsátani, de iáink, falusi

medvék így vagyunk nevelve • • # " (Uo *» 1. 319.)
A fáklya cíiflÜ regényben Matolcsy le Dékányné társalgásában
többféle, akkor Bzokáuo. megszólítás felbukkan. Változat
lanul tiszteletet fejez ki a * tetszik* személytelen iga.
kátólcey mondjas
• • a/

Ha nem triszik érte/naraguönl.(Uo • * 2, 185.)
A 'maga* névmás s 'nagyságos г sszony*-nyal e;- yütt udverian hat, nem rideg:
■ca c- hogy jó Л be, na; yc , os asszony, mért?"
(Uo., 265.)
A magasabb rangú papok feleségének járó megszólítás is
ielbukkan:
.-ag.vtiszteletű asszony - v szó nélkül ú,.ra
megivott egy pohár bort

н:а, ,a ma délután engem

űj emberré tett..." (Uo., 195.)
A nők a magázás dísztelenebb formáival szolnak a fórfiakioz, Dékányné

at lcsynak:

Va. a sokkal rosszabb ny^elvü, mi, t gondolná az
e. bér - mondta az asszony,.," (Uo., 194.)
A magasabb rangú papoj?^ idősebb nők is címükkel szólítják
megt
*-

ond.ía csak eaperes úr - széleit meg, Mi kolezy-

né..." ( 'rvalányok - uo •

*

1. 548.)

Henáhagyó esetben előfordulhat egyoldalú teg esés. Az ÁrvaIái.у ok címÜ regényben

iskolcayuó mint "falusi usrék, tisz-

- 91 tességes asszony, ha

ebcro:.":

KoccintsIя - mondja egy 1 raeretlen fiatalember
nek társaságban. (Uo •

558.)

#

A nő-férii viszonyban n nem egyenrangúság -.yelvi
síkon is kifejeződik. A fáklyában a tanítónő (plebejus szár
mazású ) nÓK részéről szokatlan» megalázkodó köszönéssel for
dul a paphoz:
/U-izatos szolgája. tisztelete© úr - íO;.dte a
tanítónő

igazán nagyon köszönjük, hogy így ki

tüntetett. s volt szerencsénk, alázatos s. olgána."
(Uo •

*

2. 170-1.)

Ebben a társadalmi r tegben c n ő к
csönösen tegsaédtek.
sttben* h

általában köl

em érvényes ez a norma abban az e-

a társaság valamelyik tagja származás itr tekintve

nem felel meg ?; aegyományos követelményeknek* Az árvalányok
e yik papné szereplőjét így mutatja be az író:
*- >ibóné, ez a szimpla ids teremte., valami varró
lány volt, imsamód lány, pl Iné Pesten, mikor az
ura valami t náolyamot hallgatott odafenn, s bele
botlott: az egész traktus felh'borodása mellett
ette feleségül." (Uo •

*

1. 533.)

libóné így szól az egyik társaságbeli asszonyhoz:
tetszik tudni ez én házasságomat? - к'raezte
az asszonyka.w (Uo • # 543.)
jönnek a szűk rétegnek két tagja a presztizs-r

tcn-v :

igen messze is állhatott egymástól. Ezért érzi az irvalányok
cíittíí

eg ny "dedós kisasszonya" olya:» nagy eseménynek az
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össeetegeződésti
fi na,,}{tiszteletű asszony olyan erő. , mint e£y
férfi - szólt e, у szerűen a lány.
- legeződjünk meg »fiacskád, olyan utálatos es
a nagy tisztelet.
Elhallgattak. A lány ettől a váratlan s hihe
tetlenül megtisztelő felszólítástól

eg volt döb

benve, s nem tudott mit szólalj. Szerette volna
ezt mondani, hogy végtelen boldog ée hálás, ;e
nem őirt hangot adni •

♦ #

ti

(Uo., 920.)

A f luei értei; iség és a dzsentri réteg asszonyai
nagy távolságban cinek

egymástól, hékánj pap így elmélke

dik erről A fáklya, című regény ben j
tt

• * • ée

az asszonyok, ennek mindnek az asszony-,

akik el a dzsentrihölgyek néha, közös jót nonySá
got csinálnék, persze a 1 tegezőüés és a vizit-visszaadás kellemetlen formaság: inak meliőzéaévei • • * ■ (Ilo.., 2. 213.)
A

férfiak

egymás közti kapcsolúttartására

nem jellemző egyértelműen a tegezét, A iám.si parókiák vi
lág '.ban gyakran élnek a tisztele tteljes mag 'zó formákkal,
A oiblia fedele című novellában egy idős pap monoja a szom
széd falu fiatal papjánaki
n«. ftgfterl-e, kolléga úr, Eimay Jánost?”

(Uo., 9. 92.)
Te fictalemoerek is magázódh ttak, Аг atyafiság című elbe-
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"- Isten hozta, Kedves le, dtun úr. Találás otthon
:..ы á

nálunk.“ (Uo •» 9. 20.)

A fáklye eíxsü regényben mée találkozunk a 'Kegyed* Meg
szólítással, férfi mondja férfinak. Szók tlan körűimén., ek
Között, lurcsa helyzetben találkozik Mat-olcsy tiszteietes
egy ismeretlen fiatalemberrel, s így
. .ox.td.1a kérem

e • •

bzó!

hozzá:

kef „vedlik egyáltalán semmi

va-lásos érzése. ae^.-tvóződése. vagy elkéug’. lét-e
sincsen?“ (Uo •

»

2. 248.)

Ügyenez a fiatalember m ^уarázat hevében mondja a

övot-

Átző indulatszó-szerű, nem tévézés ért kű (egyébként maga
sodnak) KÜ^jezéstl
"lo.

öid meg.“ (Uo., 249.)

A falusi értelmiség is differenciált. A tanító kevésbé elő
keld helyet to

el a hierarchában, mint

pap. ’ atolcsyt

íi^y fogadja a i lubeli tanító:
Tesb-'к. tessék besétálni, ti. stylet es úr • о о
(Uo., 167.)
Bz a Jósгere eset című regénytorzóban a tanító külső és
belső konfliktusának is forrása. Ka szembeszegül a pappal,
azt is lélszegen-udvariasan, visszafog ott indulattal teszi:
W-Ma^a hol volt?" -kérdezi nyersen a pap.
(...)
•••

de ezt hiszem, ne

len.,!.“ (üo •» 2. 27.)

tetszik nekem gyámom
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A föntiekben ismertetett példák ellenére azt mond
hatjuk, ho у a férfiak egymás közti tegeződéae eléggé gyako
ri, Különösen a fiataloknál (la. A fa Дув» 2# 29«-#) í?agy
korküiönbség esetén az azonos foglalkozás» г kollegiális
viazöny ad ösztönzést

z öeezetegezőoéshez#

ntolcsyt Dékány

tissteletes rögtönzött szónoki'ttal .ogadja, s a magázé kö
szönte .. után (**- isten hozta kolléga úr -*j ünnepélyesen te
gezé ere vált:
*- Iiaé ruegérKeztél • • • megérkeztél a tudományok

szentelt csarnokából iae a a a " (A fáklya - uo„ 2.
142.)
atolcsy úgy érzi, a tegesést udvarias-moaoros szavakkal
kell enyhítenie, ha az idős paphoz szól:
и...в kötelesség emnek tartó ,taiek megkérdezni
nabybeceü véleményed felől”, (üo •

»

334.)

A falusi értelmieégnez tartozik még az orvos, következő
p Idánkban láthatjuk, hogy

ig e jegyző a dzsentrikhez tar

tó ó szóig bírót (aki mgy társasaim! távoléiban él tőle)
nagázza, a falu orvosát tege i:
iOgy ;ött szolt' ’ <íx‘á úr?

-

ieiklin.

-

g

tje orvos úr?" (Forró mezők - uo., 4. 652»)

A "csendőrtegezés" „elensége is lelbukkan A

éklya

cíffiíi regényben a falusi értelmiség egyik képviselőjével
nemben. Az egyik különös,

jelenlevő urak részéről szán

dékosan félreértett szituációban

otolceyvsl a rendőrkapi

tány 'gy beszél, aho< у közönséges bűnözőkkel szokott (egyéb
keni.

ismerik egymást);
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"- Le szájai.! - ordított rá о renaőrkepitány, Fogd Oe a pofád •

ее

- S pofonra emelt képzel ál

lott elébe. - /1 .író; , vagy iieia?B (Uo • $ 2, 256.)

/. vidéki urak özszetegezcüéaében a parasztok

szegények

elleni összefogás szimboliku,- gesztusát látták

s ezt meg

is tuuták fogalmazni. Joó György mondj г A boldog ember cí
mű reményűén:
"Teszem a el, a Lreitz

ilmo; uoktor úr, n gy.ágos

úr, e most mán testű van a rai jegyzőnkkel, a Má
riáéival.
ainak,

i az neki, bogy egyet szóljon

riá-

ogy: Te. ez a dó György nagyon szabad..za-

p

p

vu. C.; endet, xtsd me,., eg у kicsit. A meg azt feleli
neki: keaves barátom, oizu rám5 (üo •» 6, 229.;
A faluéi érttliLiség kapcsolattartására lefelé álta
lában csak mérsékelt tiszteletadás jellemző, 'rvénye. ez
férfiak esetében:
н- Ко, ~Jok n.v vozsei. csak azért hívattam lel aafaát. hogy Megmondj ara: megjött az ítélet a ma> a
dolgában, Király 6 felsége nevében elválasztotta
magát a törvény e féletágétól" (uo •

t

9. 356.)

- mondja e jegyző a fi tál p ? r sz ti ériinak a Dohányosok cí
mű elbeszélésben. A tisztelet mellett a lenesét is nangot
kaphatf a Bojtos Lend! eíc-> elbeszéléssé., mondja rektor bá
csi a csikósáénak:
«_

ó, hogy elhoz ta ,, oasszony . ,:eg kell tanulni
írni, olvasni, számolni, anélkül senki set e -er
a mai világba.“ (Uo .» 169.)
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аьУоЪЪ ties beletet
névmással

£ewez ki az utónévvel vagy 'ma, a*

11 BlgMÖllUSt '

.ti i-. tele tű úr

egy

idősebu parasztseszonyuak:
H~ no jó, hát akkor menjen he, bem sürgős, Majd
iáikor elvégezte dolgát. Majd oszt* elmondja, hogy
id újság uts., okcá. • í.o isten áldja, isten áldj ,
.. .га.и (Házasodik: a tis' teletes úr elad elb, uo,, 9. 117.)

A megszelitás lehet esszoaynév is, as Árvalányokben mondja
a papné egy par-, ssstaeszonynakx
"...Kovácsnál 2 e.u szegyein magát! •

., 1. 9024j

• •

de leaet niv toli cím
tt • ее

Mondja mid kurátörné asszonyom,’*

(A galamb papné - uo, 1. 317.)
i ogy a megseólítás meí: választásának jelentőségei, tulajdo
nították, mutatja a következő idézet:
**- Hét

-'n,. éves h .zások ián, -t. . о

-

ondt

a pap az embernek, aki kis napszámosember lévén
csak, ez a megszeltás dukált neki,"
(A üívek című elb *» 10, 899.;
Gazdaembernek például a •bátyám* megszólítás járt, (Ld*
uo,, 897.)
A tisztelet megnyilvánulhat tegező formában is.
atolcsy tiszteletest magával sodorja szavai lendülete, s
a r'gi prédikátorok stílusában tegezve szól az előtte illő
parasz tíioz:
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" - ':n lelkesben mindig a níveim közt lessek mondta ezöuokiasan, egyre szónokiasabban

lel

kesben mindig veletek társalkodóm. S még ha viozszatttaslta&űtok

íe..."

i- ajc így fejezi be, visszatérve a hétköznapok nyelvére:
"- Hl járatban is vannak kurátor . g

- szólott

ßiintijárt természetesen.»«” (Д fáklya - uo., 2. 154.)
i atriarcüális viszonyokra ie utalhat a tegezét»:
*-De je ist'ill ÓK:,’pád van, János - mondta a rek
tor, aki

armincht esztendeje van sár a faluban,

s csak a véneket nem tegezi," (Csendes esősen
című eib •

*•

uo., y* *íűO. )

Az egyoldali tegezén bántó formája a cselédek te ezé. e.
atolcsy tisztele les Eékányék cselédlányát is letegezi tré
fásan, bizalmaskodva:
"Oszt v n szeretőd?" (/ lúklya - uo., 2. 221.);
későb

kisvárosi vendéglőben a felszolgálólányt (uo •» 231.).

A galamb pnpné című regényben » papnő tegezi

szolgálóját

(le, uo •» 1. 334.)
A falusi értelmiség "lentről" általában tiszteletet
kap, de

egnyilv inul az ellenük forduló narag, ellenérzés is:
Szerencsés jó refc élt kívánok tiszteletes ír
nak - köszönt túlzóan alázatosan a tarissmyás em
ber, s ott mindjárt hozzáfogott a tornácról, ku~
nyoráini egy bizonyos egyházi bizonyítvány miatt."
(A fáklya - uo., 2, 341.)
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S miután

, et* apt a a Kért okmányt, e 1 forint

0 krajcárt

kéri. érte a pap, a panaszte.ubér elieleakezik a kötelező
tiszteletről, s a ltatlankodik:
"ко, vallja az úr. most már kifizettem, de möranonйош, hogy én ezér az írásért xíyóc éra hosszát
logoi taxi? ide e

• •

ya-

Az űz* meg itt áll az ablakbe, osz-

tán szivaroz, osztán leiirkeat két sort, ősztán
ii.öfixizettfcti :.agát istenesen, ju, .va!1 (üo •» 542.)
A 'maga* névmás Használata felfelé tiszteletlenség, bizal
maskodás ^ele} a kurátor mondja !> atolcsynak:
"Tiszteiétes ár, maga nagyon beletanult
ségbe." (üo •

*

547.)

mester
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G) № cen tri-uzs er. xroiu re te;,
A dzsentri а oeáz adi ordúlón es e XX. ев ássad első
vtiae-.eibc-n isi „elitbe гее

isí

t:yar figura. áóriez róluk szó-

ló el bő v.áveioen (például r Kerek Б erkő b an t 1912) m -g han
got к p r megértés, t z illúzió; de legalábbis n r t g műitj; iránti tisztelet (vö, Ozinet M, Ее •

#

lfl.). A 20-ав é-

vekben írt de»en ti i-regényeiben - cs végső ooro

19^2-

óen írt Rokonokban - os-owra ve.. so ítéletet mond e réteg
fölött, nem tel ál benne tői oé értékeket* . ■ -x- -я ISI V-ben
írt A fáklya cím11 regén;/ólén kemény bírálntov шопе.

dzsen-

xrirol, véleményét J> lány ti t-й tele te e szájábe adva: "a
d. aentriuraloüi csak
tokos

rra való, fco у vcbreho tsa r.

gybir

ralosa akaratát, az csak egy olyan ad inioztratív gé

pedet,

-persze így együvé vonnak forrva, inert

á

g. mást

iánogatjáks a ragyurak хеш,tartóik ezeket, ezek meg szolgályák azokat (

• e •

) srindexi megyei hivatalnok dzsentri * • •

bi.ol^.; afcító, • icinpán, érvaezék, mind •

•#

mert a vármegye még

ma is olyan, mint egy középkori lova. vár, mint egy ...ülőn
fulu •

ее

a falu közepén • * * és aki ennek tagja, az itthon

van*,, annak privil giuma van,

• e

annak le rőt ©unka n lkül

hivatalba jutni, s ez benne van a maffiában ♦ * * " ( o.# 2,
211-12.) *'

• ее

annyit csak meg lehet te ni, hogy szótlanul

engedjük, hogy elegáns, úri bi úderer elí'oglelhassák az ó
szóig a v íróságaikat >4 képviselőségeiket, s hogy
két meg a vadáeeetaikat elintézzék •

ее

közügyé-

" (..o •» 214.)

Az író országjárásai : órán jól ;:iegi merte a azsenV
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frik életet. Az -1*i rauri k-.pcő ín ír, .

óricz Virága de

■ ifiden hasonló témájú írásának • valósággal való kapcsola
tára érvényest ” • * • ez a reg-X, a tavaszi nagy utazás friss
leányából fekeát, de benne van c* ess írói és emteri múlt
jának n.- yen sok élménye, Hagyon ismerte a fölabirtokos
osztályt. Sok czsenvri volt, aki szívesen látta a aázá..*an
(

• ♦ •

) /• vidéki kiaurak, kis, tönkrement, elpc-rasz tosodott

földbirtokotok csak azt fájlalté*, hogy nem iszik, nem dórbőzol, nem vesz ré.zt a nőügyekben, aeccekber, disznólkouáaban, ". e különben felőlük ott ülhetett, jegyezhetett,
amennyi beleié- , teljes .yanutlansáj gal röhögték körül в
dőlt belőlük a vaskos adoma és a kapzsi, mohó és műveletlen
életbölcsesség, (

e • e

) .Az írj м-ri csupa él5 alak, .. szén

lapotfc, látott emeer, hallott tréfi és jajgatott panasz. Az
ári ..iUri a

illene^ iá jébe ven

о állítva, de a j lenből

:i szíva. Fgyr azt elterelendő az élőkről a modell vádját,
másrészt óebizon. ítani, hogy már akkor is halálraítélt moceárwilág voll a í.. > yar fölGbirtokoeoestály. Az,
másik „obt, különb a többinél* ne

о у egyik-

segít." (koriéz

.:

Apán regénye, 513.)
kz a réteg nem volt homogén, f. dzsentrikhez tarto
zott a gazdatiszt, a

iepái (alvilágát kivirradtig), rolott

báü viszonylatban alárendelt izereptík volt, például az Űri
úri-an Szekheáry nei. tokinti m -uk közül valónak az ispánt,
agáződik vele (Iá. uo •

*

4. 421,). 4 dzsentri, ко tánkre-

ent, megyei hiv tr-.lt vállalt (lei. Rokonok);

&m élnetek

- 101 **

muzsik szó nélkül című regén. ben a feleség e t &
perspektívát látj

fenyegető

maguk előtt (le. uo •» 1. 732.) A Forró

mezőkben föltűnnek olyan meliékalakok, akii ré en sokezer
holdasok voltak e megyében, s a törté et idegén ingatlan*
Ígyekkel -OtД .-.síkosnak,
A valóságot, dzsentri regényekkel együtt ( ar.;ato©
rózsa, -.erek lerkó, Sec ein tek muzsikaszó nélkül, éivilá.js kivirradtii., 'ri muri,

orró mezők, Rokonok) ismertet

jük e kisvárosi környezetben játszódó regény eket (Az isten
n-ífca mögött, Jószerencsét, kamaszok). Ez utóbbi regények
tulajdonképpen a vidéki értelmiséget Kilátja.; be. A vid-ki
értelmiség szamára a társadalmi mints a dzsentri volt, szo
kásaikat, életmódjukat, magatartási és nyelvi normáikat uüánoztákf ezért ezt a rótos et dssentroidnak nevezzük, A vig'kí,

dzsentroid értelmiség részint valóban dzsentri szár

mazási volt, n vagyonát vesztett i.öldbirtoko.tr teg tagjai
beolvadtak a vidéni varotok hivatalnok-tévesUaimélr; ré
szint

t^réb

táa volt

sármrzáaúak, o. ik szájára a dzsentri- entali-

követ >.■ á péld; , J kisvárosi értelmied, kategó-

:.*i .ja, he a hiv'• t; Inokr ótegrcl t szélünk,

^jd.-.e

, zones a

dzsentrivel (Id. Rokonok), ke a gazdálkodó dzsentri is szo
ros kapcsolatot tartott a "városi inteliigenciáv 1”, a vi
déki közópoa. tálj tagjaival (lú, terek lerkó társai

mula

tozásokban^. Indo -olt " • dzsentri képére formálódott középosztály" minősítés (Caine: M, Zs, út jr e forradalmakig, 425.)
a n 0yvárosi középosztályra, s még inkább a viu ki értelmi
ségre.
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Érmei: a fejezetnem a végén n vidéki városom diák
társ ad almának nyelvbe sznál at Á t műt: tjük be a begy jó mindhalálig, Kamaszok, .-.orr a bor című regények alapján.
a) & £b^lácU Ulet_ területén г társadalom egy éb ré
tegeinek nyelvű azn latitól különösebb eltéréв nem tapasz
talható. A c aláaban négy korkülönb ég esetén az egyoldalú
tegezés

uralkodó szokás; a megszólítások aás társadalmi

rétegek szokásaihoz viszonyítva lehetnek körülményesebben
udvariasak:

*

w- .-ét uogy vr:n. kedves Pepi nőném?" (Balázs, a
fiatal rokon mondj; ez idős nagynéninek* Kern él
netek muzsikaszó nélkül - uo., 1. 743.)
Kevésbé udvarié- az idősebb rokon megszólítása (e. уes szám
narnádik .zemélyíi, felszólító módú igével) a következő je
lenetben} a Rokonokban Kopjássnő Lina mondja a. egyix "ro
konnak1* :
" Jav»

em.jan i.. r, ; en

d- le.

c

mell olyat.

. agyon iáradni в néninek." (Uo • * £>• Л2.)
Az idősebb nemzedék tegezte a rokonsághoz tartozó
fiatalokat nemre v ló tekintet nélkül. A Rokonokban Kardics
dacai a trissen xelfeüzett inős rokon 'edélyecségévei tete
jezi Kopjásuné dinit:
fío ezek a ii tel házasok! - kiáltotta. - Hát
;.ls ikt0K, au aradat
őt . obÁljuk." (: о •

*

i nélkül .zni Kell, next ma
5. £>02.)

A.- időset a nemzedék az egyoldali tegezestül csak szokatlan,
nem mindennapi helyzetben tér el. A

ей élhetek muzsik: szó

-15-

uélkül című rcténében ra idős Pepi néni kmbán, a 9 tetszik*
segédjével szólítja meg unokaöcusét, akire h ragszik, s
akit egyébként természetesen tegez:
*- Te.-:.ék erre sétálni • • • " (uo • f 1. 743.);
8 pér mondattal később, kiesve szerepéből, újra tegezi;
"- Но csak beszélj, bolond - iakadt ki

epi

néni," (Uo.)
Ebben a helyzetben az unokaöccs számára az c tény önmagá
ban is negnyugtatő, hogy a másik nagynéni nem találja "bű
nót" akkorának, hogy eltérjen a szokástól:
a hálietern.ek, ez legalább tegez! - gondol
ta

alázs megkónnye bedve." (Uo •

*

749.)

Ha távol obi a rokonság, az idősebb generáció is
hatjl a xiatrilébbzt, Az isten hát; mögött című regény
ben Veres tanítónő unokaöccset (férje rokona) magázzaj bár
ebben az is

se

repet játszhat, íogy a nagynéni ie eléggé

fiatal:
" issen n.fiP'E egész éj,.el

ette a lámpát."

(ÜO., 1. 42b.)
A házastárs szüleit .alázták* A kivilágos kivirradtig című regény be.. a vő szelíd erőszakkal oókol .anyósának:
"le, de! • ее vessék csak ezt rám nagyni: vaas
egész

letét -égkorл. ásta. ezzel a mai estével..."

(üo., 4. 12.)
S miután összevesztek, a 'mag«* - családban és idősebbek
hez

sóivá udvariatlannak ozánltő - név... Is sál szólítja
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Г

- ■

;

■ j.

a jegyző az an. ősának
tudomásul,

\-.'l ^CHYÓl

- 8'/Ólt

én it aegiaonuomi vet ye

эс у 8 gií.^a lánya © leglustább disznó,

akit ismerek." (lo., 4. 19.}
АЯ anyós előbb megázva válaszol, ezzel is a fokozott tá
volsági rtábt hsngaűlyozsat
‘-

it bee; 1 racka az óh lányomról,

. gr. alj as f

• ■ t:a yS to v.a ^cg.yző. **ч. о.}

S ké obs, hétköznapibb dühvei, tegezve $
_íe v о az oka, ..ért melletted nincs él te,
csak a gyerek, egyik a másik ut(Uo.,.2Q,)
A szülők gyermekeiket* a társadalom egészére általabon

ellemz'en, ,e4 ezik« A ■ araszon cí.tíi re. én ben az e nor

mától való .1térés külön humor forrása. Tanár-apa mondja
kisfiánaki
£v.a к. 1 j .irt, Uta'i - ooitüta az apja, a. inek
az volt

szokása, hogy idegenek előtt, s ha na

gyon kedves akart le..ni ho. zá, mindig magázta őt.*
C o., 292.)
A «issentri-dzsentroid világban c. gyermek általa.-an oagázza sziliéit, ue a tegezőere is van példa, Д kamaszok kisgimnasistája s. eretettel, szánalommal, udvarias formát választ
va mondja cny jánaki
"- '"essék jö. ni - mondta halkan Lajoska." (Uo * *
286.)

- V.iS A divatos *maaa* megszólítás

_,yes szám harmadik szegélyű

igével is előfordul:
1» _

f uci.ia. шша, hogy arra ne

Kell adni, ácsit a

e&yző beszél.” (Kivilágos kivirradtig - uo.,
4. 32.)
Ez a megszólítás tegező forma о aa is h ssnálatosj a .'.erek
. erkó c'mÜ regénkben a polgármester lánya mondja anyjának*
■■ шла, készen vagy?” (bo.f 1. 699.)
; ..erek 1 erkó földbirtokot fiatalember is te éti apját*
H- A te generációd se--: volt 1 ha - mondta

erkó

gúnyosan.* (Uo., 601.)
A

férj-feleség

viszonyt tekintve a

-iüéki űriosztály nyelvhasználata леи egységes. A gazda. abb, műveltebb, kulturáltabb rétegre a

ölesbnös te. gázó-

dás jellemző inkább, “lefelé" haladva c^yre gyakoribb a
férj rá zérói az egyoldalú te esés.
A magá ódát jellemző a Rokonokban a kopjása-názaspár, az űri muriban a özakhmáry-házaopár, a kém élhetek mu
zsikaszó nélkül fiatal házaspárja, a vidéki városban ját
szódó kamaszok című regény házaspárja nyelvhasználatára.
■ z a norma természetesen nem kizárólagos érvényű. A Roko
nokban

opjássnak a főügyésszé választás hangulatában fe

lesége kedvesen, tréfálkozva mondja*
• • «

t.--

vén torhely, kialuutaá már <r. >s:.dnt?

á.uipd. hány óra ко: .jöttél haza?" (io., 9. 493.)
e a f lháborodá; is tegezőst v lt ki ~ feleségből*
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*• Mi az? i.saic nein zebál iái el

te pengőt?"

(l)o. ,457.)
Tegezéere válténak a regény során töb szőr is veszekedés,
i dulatkitör s hatására* Kopjáss mondja feleségének!
<ä-

ogy mondta? -kiáltott rá, teljes erejéből. -

Meg nak a Kopjá:sok poloska faj? Hát mi az isten
van itt? Ravelem így lehet beszélni?

e • e

Abból

élek én tizenhat éve, ho:,y as ppáü egy nyúl at
küld, meg egy kosár rothadt almát?" (uo •» 519.)
A tegezésre való áttérés hangulatváltozás hatására a >em
1 etek

uzsíkaszó nélkül című regényben is előfordul, de

a házas társat-: közti iteg&nség kifejezésére az 'ön* névmás
sal csak itt találunk példát. A fiatalasszony és xérje azóváltása;
• • •

- CyUlölöir. önt.

Balázs nagyot kacag,

ehér fogai csillognak # • •

в a szeme úgy csillog, mint egy gyereké.
- Gyűlölj, csak csókolj meg.” (öo •

#

1. 759.)

Az Űri muri című regényben bzakhnáry és felesége is c. ak
tegezódve tud egymással végletesen őszinte szav kát válta
ni , e bántó igazságot kimond?- is
Szerelmes vagyok belé - mondta a férfi
értsd meg, az egész testem ég!" (Go •» 4. 457.)
A házastá . ak .agázva is mondhat! к едойЛавах igazán sér
tő szavakat; a Kamaszok cí iü regényben Keseerü tanár úrnak
mondja a feleségei
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" - breászén engem el,,. ms ...a .illat! teu а Ъагош!
• t*

aat akarja, hogy lit megőrüljek!..." ( o., 4.

289.)
A dzsentri-dzsentroid t '.re aalmi környezetben nleíelé” л eladva fi .,i er are a iában, a. népéhez kö. el állá nyelv
ei asznál at tai találkozunk: a férj tegezi feleségét, az »a*
í.áoaa őt, i:.i. jellemző az 'ri muri с ' A regén. oer Csérgheö
Csuli és £ lesége beszédére (bár nem kisárdir goбan), As
laten háta mögött cíuiö regényben a v eres-ház & spár, ; Livi:.ágos kivirradtig öreg gazdatiszt-ház* spárjónak, и a különoöső regényekben feltűnő mellékszereplő házaspárok (pl,
4 erek

erkó, uo *

»

4. 589.) nyelvhasználatára.

A kölcsönös tegezétre is van példa* a harmatos rózsa
cít-iű regényben lói yay nyula földbirtokos és felesége beszcaei
*- nyuszikám, at ólо .tál Teritek, ho4 у velem ne
gorombáskodjék?
(* * * )

- Képzelje - mondta Zsoltnak (ti, e sógorának)
ш1 gyarázva Lu Lika, aki az urár kívül ser kit sem
te ezett a vili oa -

(Do,, 1, 258.)

Móricz a feleséget e szokásával Jelle zi, hullna ugyanis
gyerekes, kényeskedő fi talasezony*
b) £ евaiáuoп^лХvüli. társasjí^pcaol^tok. terén a
? dssentri-dzsentroid réteg . уelv iasználétában csakis rájuk
elleraző normák .em érvé уesülnek. Azt azonban ki kell emel
nünk, hogy az érdekazonosság, az összetartás érzése eg.yik
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társ ußlrai csoportban sem nyilvánul meg nyelvi szinten
annyira evidensen, mint (különösen léniák eset oen) a
dzsentri rétegben (la. Rokonok, uo., 5* 473-74*)
Ehhez a társad- Imi csoporthoz tartozó

nők

te-

gezodtek, kivéve, ha nagy volt a korkttlbnbség. Lélektani
. zempontból érdekes hőricz Kamélia, és muskátli cioi elbe
szélése, amely eg., i'ölubirtokos felesége és egy debreceni
színesen6 jelenete* A feleség mondja a színésznőnek*
П

• * e

aki így tudja megyítszani azt a véghetetlen

nemességet, az megérti a legszerencsétlenebb ©as
szonyt. *. Az este elhatároztam, hogy eljövök ön
höz. és leborulok ön előtt, uogy a ej a via .---.a aa
aramatl" (Lo., 9. 251*)
A hirtelen támadt rokonsaenv, érzelmi közelség hat Inára
a két asszony tegeződve folytatja a beszélgetést,

ajd a

színésznő így búcsúzik*
en.len a za ai szonyom a -us étlis a öl: kai nög ,
és könnyes lélekkel gondoljon a szegény kaméliá
ra» a.i e* élet sarában illattalanul vész el."
(Uo., 234.)
Eb en a magaságban már újra az idegenség érzése é& távol
ság tartás nyilvánul roegi irigység és lenézés is a iásik
t readalffii státusza miatt.
A társadalom egyik rétegében sincs akkora jelentő
sége a

férfiak

tegezŐdéeének vagy mag "scuásának,

mint a dzsentri-dzsenuroid csoportban. Az összetegesődés
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geasstue» befogadást jelent t.L,y lefelé meglehetősen sárt
világba*

őrien

ihály című elbeszélőseben a főszereplő

dzsentri :a^ázóuik a falu fiatel segéd,;egy»őrévels
*' ihály a segédjegyzövei is találkozott as ut
cán,
- nova tetszik menni, álltái у úr? - kéraeste
azв&1 a félti©г tele ttel, félblzalsa&ekoáással,
amely mindig fonákká teszi a nem egyenrangú e
nem egykorú fiatal urak közt a viszonyt,”
(üo., 9, 628.)
kaid tíz év múlva külföldön találkoznak, a se élj egyző
azóta "a f ölcimí veié sügyben fogalmazó”, megváltozott a tár
sadalmi státusza; a dzsentri kezdeményezi a tegezheti
1-

rávc, őse., ea, art okosan tetted - ül ltott

fel . ihály aeffl titkolt laegyuhászo-iáss&l, a abban
a pillanatban negszűnt köztük a aérföldes távol
ság, s oly egyszerűen Kezeit*, tegezni, &ixot.у az
most már ilyen körülmények közt illik ее»
(üo,, 64k#)

r.i ©városi Környezetben játszódik A nihilista című
elbeszélés, A városban nemrégen dolgozó állatorvos ma^ázó*
dik a helybeli hasonló rangé hivatalnokokkkal:
*■ éreti eláss an - sonata az állatorvos, aki
sehogy nem tuuott beleatyafiskodni ebse a tár8 ságba, ahová, csak most nei régen helyezték
át...” (Uo,, 10. 288.)

- no Аь elbeszélés végén:
>-ж a kérelmegy nihilista - kiáltott

főbíró

tele torokbői, as tán égé ez zselicien tette hozzá
a nem meg fogjuk szelídíteni raa&lt is - és kedé
lyesen csapott e villára: - Téged is egyen meg a
fene. Te nihilista.
ö r nihilista mosoly go tt bei elé • <>ost *áv 5
is készen volt. égy latsaik, megnyíltak a kapuk."
(uo *

»

290.)

Az összetartozás érzését (ét az összete^ezcLést)
rokonság felfedezése 1. kiválthatja. A Hokonoa císcft re0ény..ek ez a fogalom a központi kategóriája, természetesen többrétegű jelentéssel, kopjáss Istvánt főügyésszé választása
után

aráiéa, a takarékpénztár igeagetója mintegy jelképe

sen в társaságba fogadja; ti ^eséssel felfed zik .■■ rokonsá
got:
Te Pista, azt r-sondja e feleségem, hogy az ő
anyja kopjáes-lány volt, tudsz te erről?"
(so,, 9. 464.)
A uelyi hierarchia csúcsán álló polgármestert llopj áss előbb
•utónév ♦ bátyám* és rang cím megnevezésével szólítja (ez
zel

megszólítással kapcsolatban az író ne-

titkolj, ellen

szenvét) :
n•

ее

a káröröm zenéje harsogott ki a szájé »résén,

a ro asz akarat csengő army hangja s a ravasz okos
ság, a csinált álszerénység, a nemtelen uizelkedéei

*
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~

aea

41r- bátyám, uéltósagos ura;.-. * • ne várd,

hogy én tartsak előadást г ькей. mikor egyetlen
vágya., uOby megismerjem a te Inten lóidat...*
(Uo., 474,)
Később kopj'-se megszólítási formái egys®erŰsö<inek, de ка.atartáea az előbbis
B- Hagyon köszönöm,
köszönöm, én

j

éle uágyám. nagyon szépen

inaént úgy logok csinálni, ahogy

te. bél a Olt;/-.-da. tanácsolni iO; od.
Kár nem kellett figyelmeztetni arra, hogy
nem méltóságon űr, hanem egyszerűen Bele bátyám
a a a

Valami olyan melegség és bizalom volt már

köztük, hogy igazán ágy bízta rá .agát, mintha
a nagybátyja volna.
úgy éi’ezte megát, mintha valósággal beérke
zett volna, mintha már benne volna , bban a külö
nös társadalmi szövetségben, amely

várost je

lenti, a közéletet, a hatalmat, a valóságot.*
(Uo., S10.)
Az egyoldali tegezes is lahat megtisztelő nagy kor
nál ön beég esetén; visszavonása egyet jelent a kasztból va
ló kizárással. A Rokonokban kardics bácsi, a takarékpénz
tár igazgatója tegezi egyik fiatalember tisztviselőjét,
ifiig aat hiszi, ho; y tár-esságselii
*-

agyon jól v: n, gyerek, nagyon jól van. Keg

vannak elé. auve veled a főnökeid, s már el is van
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intézve* hogy véglegesítve lessel.*1 (Uo *

I

59-.)

5 amikor a ” i is az apád?*' kérdésre azt a választ карда»
hogy betűszedő, így reá* él;
“Erre megkeményedtek a vonásai ♦ ее
- ka igen, i* en - mondta a vezérigazgatő -,
en„en csak a hel.vcre. és fol.vts.ssa a ^unká.iát.»
( o.t 593.)
A lehetséges tegeződés h--sznál éti köre tág* de
szigorúan meghatározott, üvegeződnek a kisebb vagy nagyobb
földbirtokkal rendelkező dzsentrik* például Szakhmáry Zol
tánnak mondja tor bíró;
B-

,vere mán* 2oltáskám* az isten áldjon шве»

ir;~vál .лен egy pohár sert.** (űri muri - uo • * 4.
311.)
£z nagy korkülönbség esetén is így van, de udvarias kife
jezéssel és megszólítással hangsúlyozzák a tiszteletet} a
•’or ó mezőkben Vétek Pali, fiatal dzsentri mondja egy idős
nyírségi dzsentrinek;
n„

Szeröv asz* szeavasz, szervasz, kérlek alássan.

ébris otvára.” (Uo •

t

4. 611.)

Ideiglenesen is a társaságba fogadhatnak valakit lélekta
ni indokok alapján. Az űri muriban egy pesti vigéc soha
nem volt földbirtokos múltjáról raes 1, & a társaság önkén
telenül tegezni kezdi;
n~ bo jó, de miben tartjátok azt a bort?n
(üo *» 4. 34V.)
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A kisvárosi értelmiséggel is szoros kapcsolatot
tartottak, a tanárokkal te« ezőütek (Őri muri, uo., 4. 462.),
Ф, es nem egyenrangúak tegezóöése, Ha a többeser holdas föl
desúr áll szemben regi tanárával, az egyik rész'ről^lenézés,
a másik részéről^alázat is megnyilvánul a tiszteletadás mellett. Az öreg tanár mondje kerek berkénak:
íf-

ues -1еш, rtar?jászol ..én rám? - kérdette si

ralmasan, © a világért le nem ült volna,
(• *,)

- - őse , oaciol.j rá,

.edvc : ölelem." (üo., 1, 713.)

Az Űri muriban a patikus is a * társasághoz*’ tartozik,
Csorgbeö Csuli mondja neki:
"- Te ; siga. Van ne;.ed valami jóféle hasha«;tód?”
(üo., 4. 325.)
A iiiv tali ranglistán egymáshoz közel állók is
tegeződtek. A városi főmérnök és főügyész beszélgetése a
Rokonokban:
Kérlek alázattal, nem карпа teám meg a .^iápályázati terveket néhány órára? ( • • •

)

- -„érien, ezeket ./eg fo;.od kapni, miaelyt le
lesz zárva a pályázat, én természetesen egyál
talán nem tudok beleszólni, csak neked kell eb
ben szakvéleményt mondani.” (Üo •» 5. 607.)
ivatali függőségi viszony esetén a beosztott is t gezueti főnökét, ha «jó emberi kapcsolat van közöttük. A fő
mérnök шопаja a felettesének:
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п- Vültál katona, lőngte ír?” (Je
uo.,

ét -

1.3.)

Az egyenrangúak tebeződése takarhat eg enlőtien press tizsvlszon okát. Hildánkban kopjáss kollégájának wnem rokon“
volta egyenlőtlenség forrása, 'opjáss Péteri* doktorral,
nagy "tudású műnk társával tegeződik, ele a megszólításban
(?-: craládlj

*euitartások nyilvánulnak meg, pz eldfiév kicsinyítő képzős,
birtokos személyr gos formájában lenézés van;
Te nova való var.-V. Pétenlkám?
Pé erfi elmosolyodott.
-

u, kérlek alázattal, főügyéra uram, én

menekült tisztviselő vagyok. Erdélyi. Udvarhely
egyébéi.
- így. Az szép.
Mosolygott, hogy egészen így bánik ezzel a
vele egykorú tisztviselővel, ahogy ővele a pol
gármester. tt (Rokonok - uo •» 5. 486.)
(A- Erdélyből menekült kistisztviselő

lakj í¥al a

orré

mesékben is t lálkozunk, ott magázódnak vele a dzsentrik ez a hierarchiában elfoglalt

elyánek is szól. Ld, uo •

f

4,

61b. j

em egyenlők Ösez« tegesodésének lélektani hátteré
ről a kisvárosi környezetben érdekesen ír .cries Az isten
...dt

mögött c ÍíJ' regényé ben:
nA házigazda posarához nyúlt, s koccintott.
- ör.ervrsi.! - mondta c káplánnak.
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Bz fűlik vörösödött, aa, yon meg volt hatva,
bogy a tanító, aki legalább kétszer olya® iuős
volt, isint ő, felszólította. a tegezésre. Ш volt
az első pertuja e_y igezi férfival. üázasemoerrel!
Pláne olyannal, a inek ilyen gyönyörű szép fele
sége van.
- -“agyon ueg ties telve éra ею magas* tanító űr! rebegte meghatóttan, e a másik pillanatban már
restellte

eghatotteá&át. Mit! Utóvégre ő már most

is pap. S valamikor szégyellni fogja* nogy egy ta
nító csak úgy per te beszél vele!" (.o,, 1. 407.)
A csoporton, rét.gén belüli társadalmi különbségek
an .iaocás formájábjm nyilvánulnak meg. i kisvárosi tanító
n&bázza a aa asabb rangó papot. Veres tanító ór:
"- Д, isten hozta -

ytis;: t .Ieta uremat: - vessek

beljebb merülni! Szervusz* pajtás! - tette hozzá
kollégája számára.** (Az isten háta mögött - uo •

t

1. 459.)
Tároeuelai különbségek miatt nem tegezÓdik Veres tanító az
elbíróval (lü, uo •» 444-45.)* в a gimnázium igazgatójával
(ló. uo *

#

456 )i ezek vele nem tegezódtek meg* le lélektani

oka van, hogy egyik kollégájával 6 nem tegezódött összes
. •»

akkor meglátta, hogy szembe jön vele egy fi

atal kollégája* aki csak helyettesíteni jött a vá
rosba, s ezért пеш tartotta szükséges, ek, hogy meg-
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tegeződjők vele.
-yöri.jöii c; ak. bardócz kolléga! - szólt elioe,*
(uo.f 395-4.)
A hivatali hierearehiában egymástól messze esők általában
ma^ázódtak. A takarékpénztár kistisztviselőbe Kophass fő
ügyésznek 3
“...j»agy szégyen ránk, hogy a főügyész ár neve
elő sem foruul könyveinkben. Egyáltalán soha nem
méltóztatáott а Ыщ уtakarékhoz semmi ü^yoe« sem
iorűulni," (кокопок - uo, - 5• 482, )
S JUthogy a főü yész e* hízeleg a tisztviselő alázatos
előzékenysége (a fna ységod* me, szólít s is elhangzik eb
ien a beszélgetésben), egy szeszélyes ötlettől vezérelve
megtiszteli" aszal, nogy letetezl i
'‘-kérem, majd beszélem a vezér! az. ató őr ő áltőságá.al, Külön en nagyon kedvesek va уtok.
He

la tuuta, mért tei.ezt© le hirtele.. az e у szerű

banktisztviselőt,'' (üo. - 482.)
Az Interieur cl. 4 elbeszélésében két kisvárosi Hivatalnok
megáeődásának lélektani - tárвасalmi gyökereiről így ír
MóriczI
«Fesztelenek, egy kóron perdülnek, de ne

te esik

egymást * ♦ • Hja, az egyik, Orosz őr, helybeli, benn
szülött iparos amíliá’ból nőtte 4 megát úrrá, és
sovány tea-ébői csal. ügy vi log a hencegés: hiva
talnok őr! • ее A máéit püu edte nővér, pubá önálló:lan; a

m

üli er úr, a bevnnaorlott, az idehelyezett,

,

ЪШ1
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a eváe, a esö.:. es, élet tapasz taxetos űr, akinek
csak a szellemi fölény maradit*" (üo •

I

- 9.550.)

:óriez közvetlenül nyilatkozik a 'maga* névmásnak a hi.atali életben lentről fölfelé való használatáról, A Jóazeroncsét clmtt regényben Rassoveeky mérnöknek a titkári
Magának nem tetszik?
fiftssovesky összevonta a szemöldökét,( ее«

)

s őt olyan nagyon lerántja a köznapié ágba ezzel
a szinte vissxaverhetetlen Importtáens ma* ázó mo
dorával." (üo •» - 2. 44.)
A dzsentri f érfia' a

is városi értelmiség tagjaiv 1 ma-

gázódó viazoxiyéan is lenettek; ennek oka az ismeretség
kisebb foka, nagy korkttlönbeég, atb, lehetett, A Kerek
térkő című regény.. en az idős kerekegyházy, • ;n..dsg

ölu'oir-

tokos mondja a gimnázium egyik tax*árának*
"-..a.
(

• e #

az, aki újságot e « •

>

-Igen, könyörgöm alázattal - ismételte tornya
tanár űr -, a móltóságos úr kedvéért már ma klnyomatiuk a vasárnapi lapot," (tio • t - 1, 595.;
Az *ün* névmással való megszólítás ritka ebuen a társadal
mi rétedben, csak kívülállóknak mondták; bizonyos iaágen
sé g, de tisztelet is kifejeződött benne* A fiatal iíerekegyházy mondja az idegenből ioeszármázоtv városi mérnöknek,
akit azonban tisztel munkájáért*
"-On csinálta a memorandumot?" (üe«691w

.
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A dzsentrik közötti roagázódáa lehet pillanatnyi rosoz lel
kiállapot, a harag önkéntelen megnyilvánulása. A i orió me■ókben a 1'6äl pitánynak

átky, a megölt Avary sógora mondial

"-Parancsoljon helyet - mondta hirtelen magágya
Bátky, s még hozzátette: -Parancsolj. kórlek.О e ♦
(Uo., -4* 691.)
Az idősebb, viszont r; ágban alul álló lázár ka it ny szól
a fiatal földbirtokoshoz; a megszólítás mind a korkülönbséget,

ind a ti az t el e t e t kií e* j ez i:
Jó regi élt, öeuénuiraal ( • • • )

01 со- РЛОП fel,

Keuves öcsém.n (Harmatos rózsa - uo„, 1. 1Ó5.)
Gyerekkori, tegezőaő jóbarátok között a magázás

íealmas

^ ol ©y

viszonyuniós megszólítással humor forrásai A Jószeréncsőt clm'i regényben Baeaovezky mórnöknek volt évfolyamtársa:
t rencsol.ion - a, yoágos úr! - tartotta oda a
cigi rettáit," (lío •

I

г. 50.)

у társasághoz általában szólva magázó formát naszn álnak:
Gyú.1 toanak ró« urak!" (Úri muri - uo •» •>. 350.)
A magázás volt illendő tin epélyes alkalom al szóív

is.

ere . i erkó így kéri föl volt tanárait (akikkel egyébként
tegeződik) lánykérésre:
” rekt ( # • • ) ez ív eskea ,i en ek neve

átaétálai

a szomszéd terembe, s annak rendje cs módja seerint

egkérni e. pol* irmester 'rtél tisztelt kis-

a szonykája kezét nekem,” (Uo *

f

1• 604•)
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A harraedik szem- Ily el kifejezett tio: teleire örma/nr. к
Ír át

хб

v n példa Ай isten háta mögött cimá regény ben*
”A kolléga annyi megaláztatás után egyjzerre
nagyon jól kezdte magát érezni. #Van neki a fii*
le mögött* dicsérte meg harmadik személyben sa
ját. magát

2 ügyesen beadott keserű labdacsért.”

(По., 1. 595.)
A dzsentrik a velük

apceolatban álló zsidó iölö-

bérlőkksl, bankárokkal, ügyvédekkel aagázódtak* Többnyire
a me szélitás is udvariatlan, példánkban családi név:
"- Nézze. Schwartz, kell ennél jobb búsa?”
( irtokjavítás című elb, - uo., 9. 58.)
A másik részről sem éppen udvarias a megszólítási
"Ez в különbség a.aguk között s mi köztünk,
zsidók közt.” (ári muri - uo., 4. 426.)
A '.ivilágos kivirradtig című regényben a jószágigazgató és
c. alánja szívesen foganja Pogány lőrét, a kétszáz holdas
z .;idő fia tál era sert mint kérőt, d

miután kiderül,

ogy an

nak a birtoknak, ahonnan őket elbocsájtották, 1 sn-ó bér
lői© egy bécsi zsidó család lesz, a bácsi vissz vonja a roJconorecést kitejező tegezéStf.
.'vines itt semmi szó, Pogány úr... gyüknek
a rokonai.
( •* • )

- Pit

, uk mindnyájai', rokon..^

Lisosány « • s

.dines . a,;.ónak Liscsány nevű ro.. on г ? * • * Lihtenstájn."
(Uo., 4. 123,)
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К ők

-

féri iak

vise any .'üan elértei-~&*п

Е magázóv-ás jellemző. Egykorú egyenrangúak közt gyakori a
•maga* névmáaual v, ló megszólítás vagy a puszta e. yes szét:
harmadik személyi! ige; ez utóbbi semleges, de udvarias. A
borró mezőkben két dzsentri-fiatal, Baltazár Pista és Kakláry Mariaka párbeszédéből:
Haha, most már nem fogom megmondani, mert юаг:г
mind nt tudni :-.kar. \ öltek kint teniszezni?
- Voltunk, nana mért nem .lőtt?" (lo •» 4. 605.)
Annyira £*X1*B2ő

volt ez a szökés, do,.у az 'ri muriban

Rozika azzal példázza öntudatlanul is egy régi udvarlásá
nak (aki parasztfiú; úrias voltát, bogy a lányt magasé sza
vait idézi:
e e •

és akkor odajött egy nagy fiú, egész fiatal

ember, parasztfiú volt, de olyan volt, miau vala
mi úr. Azt mondta: »Kézzé Rozika, én n gá , régen
figyelem *.. Itt v gyök én, én bfgát igen s-ereten s ieleségül veszem.*" ( о •» 4. 594.)
A »magácska» megszólítás is többször előfordul*
Idősebb férfi ..,ondje liatel láncnak:
и_

s mrygácsüát oízta meg a vágat'ai biztosi

helyettesítéssel** (A nihilista című. elő. uo., 10. 286.)
Fiatalember fiatal nőnek:
így kínozni aócskát". (Harmatot rózsa uo., 1. 270.)
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iatai lány is mondhatja - igaz, tréf lsen ieddve - fia
tal свЪегпвк:
Ko de ilyetí ilagácskn ellehetne fatusnónak
az erdőre. Ml is éppen ode akartuna kirándulni,”
(Uo •» 255.)
A 'maga* nem egyenrangú a6-férfi viszony' esetén
súlyos sértés i._ lehet. Az isten náta mögött című regény
ben egy csúnya jelenet közepette Veres tanítőné és a m
gas rangú, tekintélyes, idős pap:
"Az asszony megvető arccal fordult vissza.
- Кa^a?
~ bem va.v ж én юакаааа maga! Kézzé meg az
ember," (Uo • • 1. 474.)
А XX. század elején a 'kisasszony * megssőlítás
már nem uorcoz elég tiszteletet. A

armatos rózsa című

regényben írja Móric*:
ondja Kisasszony, mi rt tart extrának? kérdezte 'lsóit.
Virágot Kellemetlenül érintette a 'kie&szszony' megss&LÍtás, amiben ledegradálást ér
zett." (Uo •» 1. 190.)
S később:
" éirágot íaegint bántóan érinti az alacsony
'kisasszony' szó, de röguön megenyhül: 'i.ra*. atlan, de jó tu^kó', i onuolja a ksolt hűséges
pillantásától kibékítve." (Uo • * 250.)
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férfiak-nók között a ’rasga* névra-ús és az e, yazertí
ec:,yes szára uariaauik sze-mályŰ ig

nesznél a'táiu-il bizaimn-

sebt, barátibb ez utónévvel v, ló megszólítás,

aráti vi

szony esetén férfiak le utónévvel szólítják a nőket:
H- Drága v - 1*зв. én nem акагов magát kínozni,
ue el tudná mondani annak az utolsó estének a
történetét?" (korró Bezők - uo •» 4. 619.)
A Harmatos rózsa lány-főszereplőbe gondolja, örö mell
ess

s a Iliiének sens akart Hinni, hogy az ilyen

bizalmasan nevén szólít«]a.H (Uo *» 1. 2ii.)
vő szólíthat így férfit} példánkban a kicsinyítő képzős
iorma kedveskedést fejez ki»

"- uól van, Dezsőké, rögtön beszélhet velem,
kát izé úr, kedves, tudja, maga csak menje; ki
a gulyákhoz.R (; orró mezőit - uo., 4. 71b.)
Az utóbbi megjegyzést egy zsidó urnák mondja Fenészleghy
Lenice.
agy JTOgkülÖnbség esetén nő is szólí that férfit
a ’tetszik* igével. Idős néni (kishiv;talnok özvegye) mond
ja gazdag dzsentri fiatalembernek a Harmatos rózsában!
**- Jé... - kiáltotta v néni, в elnyelte azt в
biz: Írass . sót, hogy u; na (ni«.veiéк an eredeti
ben) - Dávid űr, itt?
(...)

- Hát hol - tetszett járkál 1?" (Uo., 1. 247-8.)
r. evéséé bizalmas viszony esetén г férjezett nők
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tue:.szólítana •nagyságos asszony’ volt* Е*.пвк a megszólítá
si formának rövidebb alakja sértette őket; Az isten háta
mögött című regényben Veres tanítőné ionéi ja a kápl :»nak:
Tanuld tian! Paraszt - sziszegte az asszony * n i-e■- v ,„yak naccsáá! -..esi v; gyök. én kas, sírna 1
Nagyságos asszony I

*• •

" (lo •

t

1. 423.)

Kz 8 megszólítás a üószerencsét szövetkezeteenéjét is sér
ti, pedig társadalmi helyzete ezt indokoljál de Móricz cél
zást tesz űri származására (no *» 2. 33.5:
"Mintha kígyó csípte volna meg, ahányszor ezt
a fesztelen naecsád szót hallotta." (Uo •» 2. 23.)
/■ vezetéknévvel való laegszcji tá is előfordul ritkán*
”- Ábrándozik, hassovszky?" (Jdszerencsét - uo •

*

i. 103.)
így csak nő szólíthatott meg férfit - в ia nem tréfás-kö
tekedő hangulatban,

kkor hideg, udvariatlan, ar-^uneia sér

tő hatása volt. A Rokonokban Kopjáss Iaetvánnak mondja
Magdaléna:
-. e, ;v a r i

uáz-nt, lopj áss?

- Kára: - mondta lehűlve Pista *
? .Iraasá,,ben több nőhöz szólva a *ЫЯ.„ У*

* ♦

" (Up f 9 3. 633.)
szólító., is elő

fordul :
"Irgalmas cselekedetet követnek el a höl. у ele."
(,.ó szerencsét - uo., 2. 96.)
A tegezés férfiak ér nők között ritka. A szerelmi
szenvedély ..atáeára в fiatalember let gézi szerelmét:
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,v- Akkor '

is tuúoa. hogy te vagy а menyasz-

ezonyom! - Kiáltotta főjtottan
(Kérők
Av i -ui.l t JLtör-'

erkó.M

erkó - uo., 1. 642.)
-i,yelvi síkon /elő ilyen nc&^nilv ..ulása

ra tö n- regá-ybea olvasgatunk példát ( orró mezók - uo.,
4. 762í Harmatos rózsa - uo., 1. <-74. }. Az úri muriban van
renűna

i viszony:

zakhiaáry . olt

te

parasztlány szeretojót, Rozikát| az . oltán bác. inak szólí
totta és

ag zta, csak a oúc©ál veiében írja te esve:
* eia Haragszom. Isten, Isten veled.“ (Uo •» 4. 456,)

z a visszatfcgezés a fennálló normák oly szokatlan megsze
gése, hogy a feleség a levelet olvasva.» így г*.-пс. ÓL:
”- Az én

гептак nerészeli egy lalusi cseléd azt

írni, négy holtán bácsi!

e * •

leg hogy csókollak!

Tegez f e • • Tegez egy utolsó sarki piszok!

* ••

(UO., 457.)
A dzse&tri-dzsentroid réteg
tartására

lefelé

kapcsolata távolaié: gonuos őrzé

se jellemző* :.z többnyire t. gázáéban nyilvánul ;.eg
ránt, akik nincsenek velük függőségi viezon,-cn,

; ok ialázzák

a pincírt!
rt -

ondj; ,

.aga аеш fél a háborútól? - veti

neki '.>rosz úr, belülről, az úri élet cellájá
éi. " (in .erieur círaü elb* - uo •

•

9. l>5c.)

A taxisofőr foglalkozása p* szti. . sei járt a század ele
dén, ezért őket :..iádig megásták ( orró mezők, u >. 4. 604.;
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nokonok - uo* , 5. соЫ JÓszerencaét - uo •» 2, 102*/, de
e váx egyel sofőrt is snagáz'ta a:

1ispán:

Agyé hrza a nagyságos főügyész urat ~,í
(uo,, o. 55C....
Á személyzet tekintélyesei tagjait ie

agázsák,

például a szakácsnőt a llrr:.. tót rózsában a tadzUisasuosy j
Jó ie legyen, mert Kind magába tömöm, he nem
sikerül, oesítá-; levonom a béréből * * e

rll. e, пего

jól dagasztja azt a tésztát maga. nem simogatni
Kell azt} úgy dagassza, mint én a ,.o;;a h , -t. . ,H
(bo., 1. 185.)
S az esetek egy részében a :ériiák a cselédlányt ma ásták;
.opjásc mondja:
• * *

julls -.lám, . .énécsak lel a padlásra,

..ózza le.” (Rokonok - uo •

»

5. 462.)

A társadalomnak egyetlen rétege, csoportja . e- él ez
egyoldalú tegezéesel oiy gyakran - különöse*. függőségi vi
szony esetén -, mint a dzsentri-dzsentroid. Tegezték a cse
lédlány tj
n-

it csinálsz -

• *#

ше őr.,ltes.., te. ' llat”

(uo., 1. 730,)
- . ónéiba et:y fiatal áusentrifeleség a bem élr tek „r..,zsiksezó nélkül című regényben. A kocsist is tegezhettek; Dávid
Zsolt fiatal földesúri
- .. oj J, tok bei - kiállóit le a kocsién, k.

- Az állomásra, nagyságom uram?"
( arroetos rózsa - uo •» 1. 233.)
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snagae kort веш ti .a telték, е család azoly ;lrt 1Ъ- n álló
Őrei, Ruhásat (cseléaember) it tegezi Csörgbeö Gsuli:
*- Н©ё;у va-'..Y. őre

Selyme**" (ári muri - uo • *

4. 559.)
A cigányok egyoldalú tegezésével jellemzi la a
dzsentriket

óriez. . 'лоека című elbeszélésében írja:

"Se::..

Ttett* (ti. az elbeszélés diák iiőse/f hogy

-eheь lerázni tL., ián

sitao^ató tenyerét;

tette, ao, у lehet inteni

e.. 'r-

cigánynak, ho,. lehet

azt úri módon letegezni • ♦ • " (Uo •

t

9. 577.)

'le, esik a muzsikus cigányt*
*- -úzzno, Mire ее, tú zad,

zau:adjo.i

eg • enned

a gyanta!* (Nem élhetek muzsikaszó nélkül - uo • *
1. 724.)
A unkát vá laló cigány asszonyt is te, ezi Caörgheö tsulis
*- Csókolom a Kézit tekintetes

r- n,

anyán

gyűh etünk?
- Ahány an v,: ttok." ( Ti , úri - uo •

#

4. 325.)

A függőségi viszonyban levő paraaztasszonyt is
lege. hetik,

etuesak © gazda (őri muri,

& szomszéd -öldesúr ie tegezi s t nyás

о •» 4. 545•i » de
zde i leségót*

, rezóikéin, : un tdicsőn a nagy , im той, t,
.ól? p kettőt k-.psz h lyette." ( о •» 3 5ö . *
A fülűjükön gazdálkodó dzsentrik a velük k.pcsólet
ben álló, oe nem függőségi viszonyben levő p-raaztokát Ba
de ákj a

orura derű című elbeszélésben egy dzsentri mond-
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ua a nag:,, az dán n Jc (fokozódó ti bűt el etet a ’kenu * e у re
hosezat-b alakjaival juttatja, kifejezésre)t
iugyen, János bácsi, ilyen ember, mint .end,
már hogy ilyen ember, mint helmed. mint k.1,. у el
med - вя .. tenll, hogs jgjj

у ron

gyos pap kedviért,* (Uo *» 9. 54.)
A f üu párását -tisztségviselőit ia megásták« Főszol abíró*
Hogy vrm -íré úr - szélitóttá me

a falu bi

rd j át." (Forró aezó . - uo., 4. 665.)
A falusi értelmiség tagjaival mngázóótak* A forró mezők
ben a falusi jegyzőnek a varos főkapitánya meadJet
n- Kérem, kedves jegy:' > úr, csak maradion, Hát
hogy képzeli, уе: у zó űr, hogy folyt le az ese
mény?" (üo *» 4. 649.)
iz a társadalmi réteg lentről tiszteletet, több
nyire alázatos tiszteletet kap. Az alázatot bange Ilyózza
a címet, rangot »agában foglaló megszólítási
M- A nagyságos asszonynak gyönyörű г lak,,. •- van"
(uo., 5. 496.)
- mondja a varrólány kopjássnénak a Rokonokban, A : orró
mezőkben egy kastélybeli cselédemoer a címek ismételveté
sével fejezi ki megalázkodását, tiszteletét)
*- ;enintetes jászol; aoiré úr. a nagyságos aszozony tisztel te ti a tekintetes fószof* aoiró arat,
tessék szíves lenni egy percre eljönni,

ért a

nagyságos asszony el akar menni, és beszélni azé-
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I'etoe a i-enintetes 1 'agol r. -,ir<S Í rival,'1
(Uo., 4. 676*)

A cím, rang főnevesülv form.-lja is

l&fordul megszólítás-

kéntI Kerekegyházy méltéságos úrnak mondjs a kisvárosi
vendéglős:
H- Tessék miltós-lra. késit csókolom - mondta
a wokány kis megyar

leparancs Íja a miitósága

ez úríit?'* (Kerek lerkd - uo • # 1. 598.)
As idézetben szereplő köszönési add. férfiak közt szokatlan volta miatt érdemes megemlíteni Móriaznak a köv .tkező
magyarázó megjegyzését: "c csapiáros ( . *« ) hajdan koramen'eiós cselédje volt a Kerezegyntizycknak, ét :aaig г r-'gi vi
szony'ban érezte velük szemben magét«" (Uo*) - A*na, yságos
úr* röviuebb formája is előfordul férfinak cí .esve. A fenti vendéglős mondja a fiatal Kerekegybásynaks
**- Inatáliom, tedves naccsúgóm* ha meg tetszik
engedni* г feleségem i ea szeretné megtisí telni
a fiatalurat," (Uo •

#

712* )

A gyerekeket is megásta. a személyzet, seex.váry
oltán шее '1 egy történetet, iaézi:
• ее

azt mondja a kisasszony a kisfiamnak:

* Ki, ■, ánobka. taru a mikor less huszár? Olyan,
mint az apuke volt. kajd mcg.y a csatába ilyen
fényes ruhába. * " (Őri muri - uo •
A cselédlányok
szólítják:

I

4.

64.)

z érettségiző diákot »tetszik* igével
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.etnzi • jönni? ( * * • )

5 ~ - -

em tetszik

. várni?"1

(Ass i ten hát л mögoit - uo.,1. 411«)
•e masukban ..on olkodva - különösen u: raj,, indulat esetén leteuesslk uraikat.
£■ t

xíbo

opjáss főügyész heiyreutasítóan ütéséit

őrrel, s az elmedet magában füstölögi
”£, у er, ,..eg a fete, biztosan valami bajou va.,
osztón ilyenkor, ha szorul & kapca, c- szegény
emberen toltittл a bosszútokat." (Rokonok - uo • •
5. 626.)

Rendkívüli helyzetben a kölcsönös tegez 'sre is
ienet péloa. Egy városi ügyvéd és egy csikós tréfás erőösszemérése halálos párviadallá alakul, leomlanak ад társa
dai.ui Korlátok,

mé... színik mindenfajta különbségekét emse...

között. Aj ügyvéd

ondja a csikósnak, a-;ikor az már majd

nem győz:
и_

iám - mondja lihegve -, oda ne vá;j, s.ansz

ötszázezer Koronát.
- -iüt - hördül a

csíkos

-, ha én ec .er ше> 1'ок-

talnk. kutya, az apád Kutya istenit • ее - s neki
mint egy veszett farkas • • * M (Virtus című elvj. UOe 9

10. 69Э.)

,z \ yvéu te ei seben emberi bizalom, sőt alázat, к nyörgés, в csikóséi ati év; zái adós bosszú; ebseu a tcgeződésben
nivellálódnak.
külön kell

1emelnünk c

használatát

diákok

p tegez és-m

nyelv-

ázás cserepontjából.
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A Légy Jé Bladhal ál lg, a

í

orr a bor és a Kamaszok aímÜ

regények iskolai társadalma hagyományokat» szokások .t erő
sei* őrző sárt világ; az i kólának otthont

1 г ~

be nem illeszkedett d ervesen. .illő:, törv 'nyes voltak,
c\. ért sem került x aertexkárt sor a viseld városi -.yelvaaszn -lat tárgyalásakor*
A diákok tisztelettel, udvariasan szólították
tanáraikat:
"- ^síiár úr kJrem. még nen tetszett beírni a
hiányzókat." (Lég;, jó mindhalálig - uo., 2. 490.)
• tanárok is magázták diákjaikat:
• • •

:i

Csak nevessenek* Nagyon mulatságos*

ond-

csak kóron, a könyvnélkiilivel rendben vagyunk?"

( orr a box - no., i>. bő. ;
A .»égk jő mindhalálig című regény ben az al ed tagon a to 8 gim
nazistákat

iűc\

tegezik a tanárok, csak a Kiagyart tanító fi

atal segédtanár magázzá a második isztályosokat:
"- Látót, hogy ezen nevetnek - mono te na,,ázva,
- mert ” volt az egyetlen, aki máris magázta 5ket* Peciií

i volt adva a tanáron ,.öat, *ogy az

ötödik gimnáziumig tegezni kell a diákokat."
(Uo,, 2. 59f/.)
rettaégi

tán a uzeentri réteghez tartozó volt

si kok összeteleződbefctek tanáraikkal} kiegyenlítődtek a
presztízsviszonyok, vagy éppen a tanár státusza vált ala
csonyabb' a .elnőttek társán simát an helyét elfoglaló dzsentri
i'iatslemberekéhez viszonyítva* (Ld. г dolgozat Ily. lapján*)

- 131 A roe szólitás eleinte még tlsz i.elei tudói
" í lnd összetegezőctek.
(...)

-

-ldkszc-1-e. tanár úr.

íioq

. e > zekízozt 1

a göi'Üg órákon." (Forr a bor - uo *

»

1. 445.)

A pedellusok ie roagázták az iskola diákjait, illetve a
pél^a második ráesőben többes szára első személyt basznál
g

peael-uo, így akarja kilejesni együttérzés t:
uHa : . £:?■ nem csín 'lt semmit, akkor ne léi.jen
semmitől, Gondol ;iunk az ide Sanyinkra, oszt nem
lesz semmi oa.iunic..(.iégy jó rainahclálig uo •

»

2. o82.)

A múlt század végi, századfordulói iskola a lekintélyelvre épült; a különbö <5 osztályokba j .ró üi kok magázódtak.
Móricz 1 у ír erről г szokásról, "i ak kapcsán, ho у a
orr a bor című regényben egy nyolcadikos lettgez • gy he
tedikes gimnazistáts
"Az is nagy dolog volt, до-у szemű szál köszön
tötte,

. en az iskolában nem volt szokás, hogy

tegezzék egymást különböző osztályú diákom. . ég
az egy osztályban levők is lagázták egyro st, csak
алког tegez’dtek meg, ha bensőbb b&rátkozás in
dult ,eg köztük. 6 azonban ezt egy politikai te
rez ősképpen adtr le; az e^y párton s pláne egy
tisztikarban levőikkel!, доуу olyan viszonyúén le
iyenek egyia seal,
3. 183,)

о у tegezzék egymást,** (Uo •»
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Az egy ociit 'ЛуЪ

járó Jfyilaa Pisi é< űoroghy Sanyiba is- -

t. lü ódnak i

. ezd e hátulról,
- 'iát ezt akartam kérdezni; ni - ■a;:? is úgy veez er szíj-:. ír,int Viola.4 (Légy jc mindnl ',lig - uo •»
2. 480.)
S ha alá-iölórendeltségi viszony van az alsótagozatoe e
a nyolcadikos diákok közt, „int például a kollógi . -an, ak
kor az utóbbit a cím megjelölésével szólítják mer:
и- Тегзеa.

©bizonyítaxii, ezо bolondkor - riká

csolt .’ö az örményi

tessék a szememoe köp .1»

h& nálam megtaláljás 1“ (Uo •

9

407.)

А его SLÍ'őnöK csak családnévvel szólítja a -isdi icokat:
Nyilas kérem! Jól a m.-r.a kalapja?n (' о •

»

406. )

Az egy osztályba járó, uarátkosó diákok is többnyire csa
ládnéven szólítják egymást;
' - Gyere . yila . a mama szólít.” (Uo •

»

1 .)

A tegecós visszavonása diákok körében is élői őrsül. A
a tor című regényben hyilas Misi bizonyo

orr

mértékig: л Iából

- de a leereszkedés is szerepet játszik - letegezi egyik
osztálytársát:
*- Penne teszel a bizottságban.
Gondos Márk szerénykedve mondtat
- Ch kérem sz- pen - eddig nem tcgeződtek
v gyök én arra méltó.(Uo •

9

nets

5. 140.)

8 amikor Gonaos Márk célzást tesz rá, no у Kyilas tulaj
donképpen neki köszönheti Segélyegyleti elnö .ke v lasst -

- 12;> sát, sértetten

га rceg laza:

и-

ас

- szólt ш géz vs -, honnan

vegyülik pénzt a Segélye yletnek?" (Uo •» 137*)
A iorr a bor 19 nyolcadikos gimnazistán keres, tül
a jövő középosztályának, űri osztályának szociális-családi
-.át-.er 't elemezte* An osztály & tanulóknak a társadalmi hi
erarch! bili elfoglalt h^lye szerint - amit a ez 11 ól; kelyzete szabott meg - eddi*... sem volt egységest ne érettségi után
pedi„ íiiinaenki

sr őt megillető státuszt foglalja el a tár»
i

le

I

IÖlubirto*.c£ fiúk találkoznak a munkába siető £: a hajdúval
(apja kishivetelnök), aki лаг» lac koronás írnok! állást
vállalt* Az iskolát. / tegezŐdtek, i most étjeik végleges
ezé tv olását a mr-gáza

is у elképezi $

%b nem t aul covábt:.? - kérőé.-.te

les Pali,

aki már megérezte, hogy-.világok szakadnak közé
£ г Suhajüá* közé. Inkái.telemül neu tegezte tó
vá .j

a fiút. ( #

e e

)

ttáharéztek vét Suhrjciának, meg akarták ne.-i шоп»
doni, hogy a. spiclivel hogy elbántak, de

ok

már

messze járt, s aztán megérezték azt is, hogy nem
tartozik ez шаг a diákpajtásokre.*
.intim еь már i-еш diákésiny I tt volna, hanem
úri hecc*
Ez már felnőtt, rangbell urak dolga volt,
nem tartozik a népre*" (Uo,, 446-7*)
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2, NAGYVÁROSI KÖRNYEZET

Д ) Közé OOSZtály

Móricz e-letmüvének bizonyos darabjaiban a nagyvárosi
milieut jeleni ti meg« Részletesen és mélyen elemezve az úri
középosztály életét írje meg, amelynek tagja volt a kishivatalnok és a rangos értelmiségi е*уaránt« Életvitelük, habi
tusuk, ideáljaik, nyelvi szokásaik пеш su tatnak jelentős
eltérést# A I'lóicz által megjelenített

egyik társadalmi ré

té,. ten oly homogén nyelvi szempontból, mint a nagyvárosi
úri középosztáLy*

Ennek oka természetszerűen keresendő a

a xt, századi nagyvárosi életforma már Móricz áLatál eset
leg önkéntelenül érzékelt uniformizáló hatásában* Az egysé
gesülési teauencia nem Jelent egyformaságot, a középostíly
egyes magjai közt szüké&szerüen létező társadalmi távolság,
az érzelmi-hangulati meghatározottság, a szereplők egyéniaégének sokfélesége a kölcsönös és egyoldalú tegezésnek#
illetve roegázásnak és a megszólításoknak számtalan válto
zatát hozza létre« A középosztály nyelvhasználatát a Házas
ságtörés, Az ágytakaró, A fecskék fészket raknak, a Jobb
mint otthon, Az asszony beleszól, a Rat» oroszlán és a
Míg új a szerelem című regények s néhány elbeszél s alap
ja» ismertetjük.
a) A esaláüj.

e

általában a hagyományos

nyelvhasználat Jellemző« A házast ára szüleit mag ász-ík. Az
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asszony beleszól

с£шй regényben mondja a fiatalasszony

férőé szüleinek:
"-Hogy vannak gpáék?" ( о •» 6. 527.)
A szülők tegezik .уегшекйк házaatá sét, A fecskék fészket
raknak című ragéayben a mama v ej én ел

ondjai

*- Már .te is aei- tanultaa. A lányom is mindig azzal
hallgattat el, hogy: u ,yan mama •. • "(Uo.,G. 14-5.)
A családban az egy nemzedékben tartozó felnőtt rokonok nem
re való tekintet nélkül tegeződtek. A Rab oroszlán című

4

regényben Vágrándynak sógornője mondja*
"-Azt mondtad., telefonálsz Juluk inak."(Uo, ,7.71. )
A családi nézeteltérés nyelvi szinten, s pélaánkban épp a
tegezés-magázás terén azonnal megnyilvánul. A sógornőnek:
"-Szervusz, Hatyikám.
-Pá.
Pá? • • • no jól vagyunk." (üo.,44?. )
- gondolja a főhős. A *pá* felnőtten közt magásónak számí
tó köszönésből Vágránüy ellenséges érzéseket sejt,
Móricz felesége, éahka, férjével sohasem volt állandó, kölcsönösen tegezódő viszonyban, férje öccsével viszont igen.
Az :letem regényében így ír errőls
"-Már még a pénze is & tied? - kiáltott fel Pista,
aki már régen megtegeződött Jankával, ki velem
sohasem lépett ilyen bizalmas hangba *.. "(Uo.,7.621. )
A középosztály gyermekei által ban tegezték szülei
ket. kisgyermek esetében ez term s-etesj a .Jobb mint ott-

— 1 >6 —
bon című regényben a főszereplő r.ivatalnoknőnek mondja
kislányai
"-Kekeu mind a két lábod megvan." (üo,,6,633, )
fiatalasszony körű 1 Íny is tegezheti szüleit*
"-Hj# mama, hát ne tarts fel, hivatalban egy per
cet sem lehet késni,

e^eci ie belátással kell len

ni." (A fecskék fészket raknak, uo.,6,16.)
le később, akiikor aiár saját házuk van, ahova szülei vendég
ségbe jönnek, a fiatalasszony magásza anyját - az eltávo
lodást ezzel is jelzi az író*
"-Kama is me. -pihen egy kicsit. Ke tessék elenged
ni magát. Hát nem szép itt?" (Uo.,59.)
Az apát is tebeshetik} példánkban kissé frivol stílusban
mondja az elváltán élő ezreaes papinak azíninövendék lánya*
"-Hát papám, ne zavartasd marad, én csak egy perc
re tartalak fel. Látom, sietős utca van, Ranaevű?"
**^4^****^*»—"y "*1 WHHWM»"' 'III

II—

w

«мммМм«М

▼

(Az asszony beleszól - uo.,6.468. )
A szülők magázására is van példa. А Иázasergtörés című re
gény inkább plebejus származású kishivatalnoka aagázaa édes
anyját*
"-Mit főzött, édesanyám? bablevest? • ее "(üo.2.636.)
Aférj

és

feleség

polgári családokban a magái

kapcsolattartásiban a

\iáit. Az említett regények

minden főszereplő házaspárja magázódik. A 'mega* névmás
használata na. yon elterjedt*
"Igaz, hogy azt mondta, hogy marinak kellett volna
elhoznia» és én már megint nagyon szégyellem »aga-

- 157 mat йзщу.а előtt. Hogy stm. ;ának minőig s mindenben
igaza van.” (Az ágytakaró - uo.,4.590.)
A keresztnévvel való metszólítás nem túl gyakori, de az
ige e; yes szám harmadik személyi axakjával való magázáa
igen*
"-be nézze. Béla, még adhatna egy kis pénzt laonuta komolyan az asszony.
(...)

-lie in reg el odanaza leszek, s a*'kor adok, aШ*

mennyit akar, tud.la raoet milyen kevés pénz van
nálam," (üo • * 524.)
A magázás becéző, gyöngéd megszólítással is gyakori házastársak között:
"És шада ho&y van, szivecském?” (Hab oroszlán uo., 7* 19.)
ha a házastársak ’ön'-nel szólítják egymást» ez

indexképpen

nem szokványos szituáció jele} példánkban a pillanat!.yi ha
rag, a gűny, a szándékos sértés mondatja a férjjel*
"-Hány órakor van önöknél e vacsora?”
(Az asszony belessel - 6. 454.)
A 'tetszik* személytelen ige is alkalmas a házobtársak köz
ti harag kifejezésére*
"-Tessék megválogatni a szavait - kiáltott hir
telen fenyegetően Isti." ( áaasságtörés - 2.627.)
Ajjfiam* megszólítással is többször találkozunk. P-'Idánkban
egy profán stílusban beszélő házaspárt idézünk.Az asszony
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beleszól című regényből;
ti

• • * Elhiszi

maga. fiain, hogy csak nőst tuata meg?

(•• • )

-No£.e, faterkám, csináljon valamit, ne hoz son
engem zavarba a szomszédasszony előtt.
*t • •

De hát ha maga beleszól kiBanyám, akikor úgy

kell lenni. Kern? Szervusz, hát majd csinálok va
lamit..» (Uo.,6.457.)
Ugyanezek a. házaspárok érzelmi-indulati hatásra gyakran te
gezednek is. A Rab oroszlánban a harag, az indulatkitörés
válságos pillanataiban mondja Juluka a férjének:
»-Egy senki vagy; csak az én szerelmem csinált be
lőled valamit. Tudd meg, hogy én adtam beléd az ön
érzetet, én emeltelek lel a sárból és a piszokból."
(Uo., 7.122.)
De ugyanezt a házaspárt a közös életük féltése, a szolida
ritás is tegeződásre készteti;
"-Ко, mi történt. Ez rettenetes. Az állásod?
-Ugyan, kérlek, ne csinálj manaónak rögtön rém
képeket. " (Uo •

#

21.)

A Házaaságtörés című regény egyik érdekes jelenetében a
házaspárok közti sértő teí.,ezés egy sajátos harmadik személyüségbe csúszik át} a feleség (a kisbabát öltöztetg^)
látszólag a gyereknek beszél a férjről, szavai valójában
a férjhez szólnak:
"-Vizes volt a .te fül ed, az a koszos

• I «

felveri
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a pereket, e most egész nap nem fog nyugodni • * *
Hogy minek j on haze, ki hív te., „Ö;. leskelddni az
ablak alatt..." (üo., 2.627.)
b) A £Sj2'láa£n__.&ív_ili ka.gc^élajtt^rtág jellemző nyelvi
formája nagyobbrészt a magázódás, tie meghatározott feltéte
lek esetén term'szetesen a tegezés, tegezőtícs le ; yakori.
A n б к

közötti viszonyt is a fokozottabb távolság-

tartás jellemzi ez eddig vizsgált több társadalmi rétegé
hez viszonyítva*

a

Jobb mint otthon Kmma nevÜ magas rangú

hivatalnoknője és egy Kolléganője beszélgetéséből idézünk
(a megszólítások jelölik a távolságot közöttük):
"-Kérem, kedves Flach marná. ha kőtelkeimen bennem*
akkor ne adлa át.
— •. * 1]ekem

a nagyságos asszonyban semmi kétségem

nincs* hogy csak a legjobbat akarj a. Legfeljebb
arról van szó* hogy lesz-e elég ereje, hogy bizo
nyos körülmények között meg tuúja őrizni ez adatok
eredetéről Való szigorú titoktartást."(Uo. ,6.740-l.j
Móricz

ezt a magas rangú hivatalnoknő szereplőjét így jel-

leimi 9 3 qabeállítva szomszédasszonyóval:
ne

• e

nelуon neheze^ szánta rá magát, hogy átjöjjön

hozzá, nehéz dolog egy sikkasztó feleségével barátkozt1, akinek az ura a barkóban ül e e e Ö szőke
és hiueg és kevésbeszédü, és soKet ad a külsősé
gekre, pedáns, a hivatalában megközelíthetetlen,
valósággal félelmes tekintély, akitől még a főnök

Л

«
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is tart. Ei pedig mint a Városliget madarai, csak
csattog és csicsereg és kacag és sír." (bo*,579-80.
A két asszony magázódik, kölcsönösen 'nagyságos asszony *nak szólítják egymást. ’’aj a egy alkalommal

váratlanul

letegezi a szomszéd hivatalnokáét*
"-Szervusz, szívem - mondta Vilmának, aki a véletlen
tegezeetői akkorát elköltött, hogy azt se tudta,
hova legyen.
-Szervusz, édesem, szervusz angyalom, édes drág
ságora.
Emma megsavanyodott. Kegborzadt ettől a lármá
tól, elve volt, lehetőleg nem tegeződni, s különö
sen evvel a Vilmával, ettől félt* De itt már nincs
segítség."(Uo •» 726.)
A nem hivatali ismeretségben levő, egy házban lakó hivtalnoknők is magázódtak. Példánkban a két nő társadalmi hely
zete közötti nagy különbséget a megszólítás jelzi, bár a
korkülönbség ézt fordítva tenné indokolttá. A társadalmi
távolságot a korkülönbség nem enyhíti, A rangban felül álló
fiatal
vEmnához az idősebb, szegény kishivatalnoknő segítségért for
dult
"-Jaj, nagyságos asszony, olyan bánatom van, nem
tudom mit te yek, na уon kérem, móltóz messék va
le-i tanácsot adni, rettenetes, ami velem van, • •
(• • • )

- él jön csak jU., fiam." (lo.,

•)
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Ha egyenrangúak között van nagy korkülörbség, az Idősebb
egyolüalú tegezéesel élhet:
"-Szervusz. Ilonkám, ángyalom - fogadta a néni
kitörő örömmel, mert végtelenül szerették a kis
asszonykát.
(...)
**■ e » *

Mi sajnos nem tudunk elmenni, mert Imrének

hivatalos elfoglaltsága miatt lehetetlen szerdán,
és arra gondoltam, hogy Gizi néninek boldogan adnám át." (Az asszony beleszél - uo • 9 в.386. )
Ismeretségben nem levő nők beszédében még feltűnik a ’ke
gyed* megszólítás. A féltékeny tanácsosáé és a fiatal kol
léganő telefonbeszélgetésében hengzik^l, a sértés árnyéka
bujkál ben^e:
"-heaved a tanácsos úr szobájában nolé-ozln?
-Miért kérdezi, kérem?" (Hab oroszlán - uo «» 7.30.)
A tegeződés sem ritka jelenség. Jó ismeretségben levő,
azonos társadalmi státuszú, hasonló korú nők tegeződhetteks
"-Szervusz Gizikéa. angyalom.
-Szervusz édes ha-gvik lm. jaj de jól nézel Ki«Ra
gyogó vagy. szívem." (Az asszony beleszól uo., 6,388.)
Ebben a regényében Móricz él a nem helyénvaló összetegeződés egyéniséget jellemző módszerével, A már nem fiatal, ko
molytalan, gyermekese- viselkedő azeppangyárosnénsк mondja
Eolyka, a szomszéd fiatal lány:
"-De néni kérem azt apa elintézi,
-Пет bízzuk az apákra. Smarn. És nem vagyok

•'*
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•néni kérem*, лею vagyok egyáltalán *néni' It«
Micsoda beszéd? Hermln vagyok és te ♦ e • tegezni
fogsz, érted? • II Vagy megharaplsk!'* (Uo • > 518.)
A

férfiak

családon kívüli кареsomatterfá

sára is a harmadik s-. emályíiség jellemző. hivatali kollégák
ie JUí.gázódtak; a Házasság tőré e című r. gén ben a íősz.replőnek mondja egyi& műnk társa (minisztériumi hivatalnokok)*
*-

inek köszönt maga a kapuban, boldvay ár?”

(Uo,, 2. 611.)
A 'vezetéknév + úr* megszólítás gyakori. Kollégák ,£özti
viszály kodás esetén a sértő . zavak ic magázva. hangzanak el*
"- De ni szén

• (-i fizetést к a a, na? ,s. ..list. -

bömbölte Ossi, akinek :ti kellett adni magából a
•hülye* miatti dühét egy következő ran^..fokoza
ton.* (üo., 621.)
Est a uivatali közösséget e .mgázódáa nyelvi szokásával
jellemzi Móricz*
И

• *.

akit senki se tegezett, mert félszeg volt

köztük a helyzet, protekcióval jutott be mint
patikus, s uer: volt igazi számkukac, (

...

) kü-

lönben is igen kevesen tegezték egymást ebben az
osztályban, nemzetiségileg oly idegenek voltak
egymáshoz." (Uo *» 619.)
Kollégák közölt a puszta vezetékneve® megszólítás is elő
fordul. Az asszony belesztl című regényben e-yik újságíró
mondja kollégájának (akivel addig nem volt beszéloviszony-

- из ban):
: о. ц„ а, у i-л» macának éppen Sacnsmillerrel
kellett kikezd;ni?n (Uo • * 6. 484.)
A * Ke:„у ed9 féritek között lehet semleges megezólítás is*
"- -aratom, ke, ;/ed egész irigylésre méltó e ser szólt bele most a süket Kortara • • « " (Has asságtörés
- uo., 2. 613.)
Az 9ön9 névmással való megszólítás idősebb férfi tiszté
ből/'

letét itgez^L iii a fi; talabo, de magasabb rangó iránt*
»' _

Persze, üdv ií\ óság!

s Öü?11 (Az ágytakaró -

uo., 4. 346.)
era egyenlő iárfiak között a raagázódáeon belül az
udvariassági kifejezései-, névmások megválasztása igazítja
el az olvasót a presztízsviszonyokról. A Rab oror.zlmba.
Vágrindyt, a m gas rangú hivatalnokot volt pataki diáktár
sa keresi meg (aki még idősebb is) adócsalási ügyben| de a
pillanatnyi aelyzet határozza met a kettejük viszonyából
eredő beszédstílust, t ágrándy a hatalom pozíciójából be
szél, a. volt iskolatárs a rászoruló ember alázatos ágávals
*- Mikorra a I tóz tátik parancsolni?
- Adok ,, agának -tarainc napi határidőt, -lég?*
(Uo., V. **3.;
Kollégám Között a többes szám első személy - amely a har
madik személyt váltja fel - leereszkedő kedélyeszedés ki
fejezője*
"- dó reggelt, kolléga, hogv. nin ,,
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_j___Ц

.;>oltunk?

erre párt? Budai kis»

uocema? A jó!" (üo., 159,)
A férfiak te ezőcése jo viszonyban levő kollégák
^-.6.
■•setén leüeti:éi,ee* (As asszony о el ез soll
Rab oroEzIán - 7 •» 16.) S ne- hivatali, hanem baráti xameretség eaet- n ez természetes; a ti-zassáfc tőréé című regényben ...oldvay mondja a souló korú 2 ttredi nevű barátjának:
n- Kégű füredi, tegnap a miniaztóriumban ráu
gondoltai, álért is nem ve,, у te о ént minélunk,"
(Uo., 2• 641,)
Кagy korkulönbaég esetén is elképzelnető a tegezóuós, de
a fiatalabb részéről a ti zteletet kifejező megszólítás
;ö telező, ..iic. új :• szerelem című ör. letrajzi vonatkozású
regényében a híres szobrásznak mondja egy újságíró fiatal
ember» a mester hűséges tisztelője:
"- Kern tudtára, nogj itt va; „y a vonaton, Péter
M*" (Uo*» 7. 460,)
A rangban fölül állóval való tegeződésnek kivételes
jelentősége volt, így ír róla Móricz Az asszony beleszól
című regényben:
*- Kérlek - mondta fesztelenül г főszerkesztő
nek: ő volt az egyetlen, aki te: ezőuött vele,
mert a. nak idején 6 közvetítette az egész 1 pót,
s idejében biztosította raagának a kivételéé hely
zetet azzal, hogy tegezésre kényszerítette a vi
déki szatócsot, aki a fejébe vette ( ее* ) hogy
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♦ • •

" (Uo,, 6. 48r>.)

Az összategeződős gesztusának jelentőségről győг 5ahetünk . et a i:ig új a szerelem óivá regény követkéső
részletéöől:
"-De hát keuves ne-iter - íóráult hozzá az
első szünetben г bankár

inert nem vártpc. iáén

a kocsit, amit értea küldtem?
Péter megdőosenve nézett rá, kocsit? érte?
- Éppen szidtalak - monata s vicszetegezte a
bankárt, akivel eddi, нею volt

eg a bizalmas

nan, -, .ogy engeoc-d, nogy taxikkal kínlódjak...”
(Uo.t 7. 579.)
A

nők

férfiak

és

magázódtak.

Ismeretség, tarát! viszony híján a larmadik szemelj, a i. e
tellett valamelyik semleges, távolságtartó, udvarias meg
szólítás is jelen van,
■- Tua.la. kisasszony oá. az ember agy érzi, hogy
Svájcban előkelő, a 1 оelőkelőbb helyen van, úri
helyen." (Az ágytakaró - uo •
• ••

#

4. 553.)

S tudja, net akarok roaeznyelvü leírni, ae

така ncr.vo доз asszony, előzetes elhatároz Issei
jött ite •

a •

gátlása volt, ha ez®.bad azt monda

nom.. .” (. óbb

int otthon - 6. óoö.)

A nők általában --z ige egyes szám naraadik személyÜ alak
jával s a * .aga* névmással megásták a férfiakats
"-

érem - mondta кипа -, падуérászon aer; nekem
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valakit, Йа égész más азеттв 1 nesse.. eat a szín
házat, ;aint шада.

(tío. , 60S.)

Az utónévvel való megszólítás nők és férfiak között történ
het в barátság kialakulásával spontán) ennek a gesz tusnak
erőltetett, nem helyénvaló alkalmazásával hérics jellemzi
egyik nőszereplőjét:
**- hondja, * éri. mibe .érül *etett ez a büfé? /iérdezte Vilma, Kumát nagyon megütőt e, no: у Vil
ma úgy mondtat hogy Feri,
- Kérés:, nagyságos asszony • • •
Vilma felemelte a poharát, és koecinxott vele:
- Fa*,. Vilma vagyok.
- Lesit csókolom • eb luuja, kecves

Ilma. e.,y

ilyen büfének az ára. vagyont tess ki e

• •

« (íJo * t 614.)

ivai-aios viszony e; étén as utónévvel való ssolltáe
bizalmaskodás jele, Д fönt iuésett regényuea mo».. ja a hiva
tali főnök:
ti ár régen fi л elею. Emma, Semmi col. ,f.. kedves?
Smrna megdöbbenve pillantott fel. JBs még sohaeem volt azelőtt, hogy ét így lee..mázza «... az em
ber, és hogy kedvesnek szólítsa egész fesztelenül."
(üo., 663.)
Bagy rou

iünbeég esetén ( •

nkbas I

j Icovktt*

iönuség is van) a no hivatali címével szólíthatja a férfit)
a Heb oroszlán cisaü reg. X ben a fi tel női .-lkaim ázott mondjál
Bocsánat, tanácsos úr. referálni szeretnék, hn
e.... tetaglk.._fehL eunj." ( о •

•

7. 23.)
(W%

\l\*

0 VB
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S ha az ismeret.:

magánéleti leess (együtt vacsoráznak),

s. fenti me ssolíoás elmaradhat, a harmadik személyi! igével
való megássa© önmagában ie bizalmasságot jelenti
áésze - szólt Ella -, az öret, piacér, mintha
asztalt rendezne, már rámol ♦ • •
Vágrándynak me* ráadnit a szíve körül v-.laá,
6 csak annyira r- agáit, hogy Ella azt mondta:
'Késze,.•'

vlől nekibátorodotum.." (Uo., 21y.)

A ’maga* szemelj/es névmás aatározőragoe alakja helyett
a ra^, fel elő személyes névmás! határozásécval is találkoz
na tünk a Jobb mint o -.thon cin/ regén, ben; levélben írja
less

éri Emmának*
"Ha megengedi, fél tízкоr érte jövök,"
(Uo,, 6, 806.)

Az ábrázolt élethelyzettől függően egyedi megesó&ásokat
ie találunk term szetesen Hérics müveiben, RÍg új a szere
lem című regényében a színésznőt közi..mert becenevével

zó-

litja eg„ ismerőse:
ti

Аллó művésznő, nogy érzi as,, át Bécsben?”

e e ei

(Uo *» 7. 571.)
Tegező igealrkkal együtt olvashatjuk ezt a

egsző-

lítást, amikor a művésznőt színésznollégája, illendő part
nere a müveezvilág: mesterkéletlenebb, könnyed.bb, őszintébb
stílusával köszön ti:
ég. érv üss, Anya, hát te hová négy?” (> o., 433.)
A szerelni vallomás általában te, ező formában hangzik el.

- ua A Joob mint otthon с£ш11 regényben а ловив gondolatban
viszaidézi & délutáni jelenetet:
«

* « *

: ilyen furcsa volt,

mikor a büfében azt

vonatás Imádlak*. így, tegezve, * • égésé jól állőtt neki: *imádlak* * • * " (üo •

9

6. 804*)

A férfiak as utcalányok iránti megvetésüket egyol
dalú tetszéssel fejesték

kí*

A iilzasság törés című regény

ben foldvay mondja (aki ugyan néha maga za i. a. lányt):
Hiszen perese, ea a mesterséged - mondta
mérgesen," (Uo *

*

2, 66t, )

A nagyvárosi középoa .

nak az JLsogb néprétejek

kel való k_ pc.»qlatára jellemző a

incikét r's...rol kinyilvá

nított távolságtartás* Est lentről fölfelé a megszülitás
.egválasztásáv 1 fejezik ki, Vigráncynak mondja a trafikos
a Rab oroszlánbánj
♦ a e

A n£K,.vságps urat még nem m. a part a ак--; a

. felcnC e?w (Uo., 7. 74,)
ugyancsak Vágrándyaek

egalázkodó köszönéssel fejezi ki

tiszteletét a bejárónő:
**- Kézit ci okol orr.. De soké jön о naf.ysár.os úr."
(Uo., 7. 74.)
A * tetszik* személytelen i,. e nesznílata ie i. en gyakori
lentről fölfelé. A Jobb mint otthon eímtl regényben magas
rangá bivatalnoknőnek mondja a íivatali szol, a:
,уз1о. asszony,.. ш=г;уоп szépen kéreti
a,- i, azgaté úr, tessen szíveskedni oefáradni
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hők & cselédlány rész<5*51 a ’nagysága* megszólít et nei..
tartották sértőnek:
**- Aüt mondja, hogy a nrryaáfia elvesztett vala
mit, és a: a fiatalúr elhozta •

» •

" (SiO •

6.1.)

9

7 eltűnik a nagyvárosra Jelle ső modern, semleges
’ura.' megszólítás. A Contra vim mortis cí u elbeszéléslen
в kertész mondja az írónak:
fi

• • • mit

; onuol uram, hr az n sok ember : ina élne,

aki Adám- va óta. megszületett!” (üo •

I

10, 741*)

A XX. sz zadban még mondhatták nők ismeretlen,
mesésebb rangú férfinak a •kegyed* megszólítást. A Köszö
nő

kedvesem című elbeszélésben rendőrségi tisztviselőnő

mondja egy iig;védnek:
"- hát benne van e ke/.ved arcképe!” (Uo *» lo, b- B. )
Bi. alroas beszélgetésben (a háziasszony és в mosónő
pletykálnak) a •laagp* névmás használata ne.; sértő. Az aszssony beleszól című regényben a mosónő:
0

\

keszeg a kisasszony, az úgy él, mint a princeszka, pedig én mondom ua.c.-Inek - és suitogóra
fogta a hangját -, ha a főhadnagy úr soká nem
jön, van neki más, kettő-három is *

*•

” (Uo •» 6. 498.)

A középosztálybeliek a kötelező ti. ztelet helyett
csak véletlenül, félreért eből kaphattak gorombaságot. A
Gyász című elbeszélésben a a.lap nélkili, sietségében roszazul öltözött iuős óriasezonynak (aki halálhírrel rohan)
monaja a viciné:

. . шщя .1 m

m щ

\
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.al.~.ia! - (
mezmi!" (tío •

t

• * a

) íiZ ibtenséfiit. aogy ráér arra

10, 25.)

Van rá példánk, hogy a középosztálybeliek mé;

éltek

lefelé a ise^aldsd egyoldalú tegezéesel. Cselédlánya. к ir.ona4» az asszonya о Jobb »Int otthon című regényben*
"- Julis fiam, ievlszed a házmesternek r. tegnap
esti k-pupénzt." (Uo •» 6. 641.)
Arra is van példa, hogy férfi tegezi a szobalányt. A Há
zassá. törés című regényben!
H- Ered.i. sózzál cigarettát.** (Uo •» 2. 643.)
De пега ей volt a jellemző. Általában megásták az
alsóbb n posstályok tagjait; e iiázrsságtörés ex. “ regényben
a hivatali szolgát:
"- Igen, igen, azt gouuolom!

••#

ее по.,, у i. ervé

gett ,:.e:. a francia nőkkel, ha ne® tűnőtt velLh.
beszélni?" (Uo., 2. 618.)
A vezetéknév vagy a 'maga* egy fokkal ridegebb a saraedik
személy'! igénél. Ugyanannak a hivatali seolgának*
Kond^a Kecskeméti kérem - szólt no zá Ossi -,
csak azt nem értem, hogy hogy lehet az, hogy maga
a párizsi világki ál <. í tásról nemi betegséget hozott
£_£a." (to.)
. . izalmas beszélgetés hatására a vezetékneve, forma rideg
ségét uedveskeüő-udvarias azov-1 enyhíthetik. Az asszonybor eszól című regényben Ilonka a mosónőnek;
"- Hesél, en vala it, rövesház;' 5 lelke ."
(Uo., 6. 440.)

(A Müveit középoszt- ly udvariassá; i tornáiról lé. fílnor D.i
Nyelvtud. :rt. B3.545-:52.)
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В) A nagyvárosi -:iзеиberek. a munkasság világát Mórica mü
vei nem ábrázolják olyan gazdagon, mint az eddi;; vizsgált
rétegekét* A szervezett -orradalmi munkásságot nem ismerte
ez

író, csak Cetbe elbeszéléseiből a kültelki lumpenprole-

táriátushos közel álló, sehova nem tartozó, küzdő és nyomor
gó kisembereket (Czine M.s Móricz Ив. 162.1.). Csice-novelláit úgy Irta meg, hogy az élőbeszéd alapján készített
jegyzetein alig változtatott (ld. Móricz lev, II, 249,1*)
"Csibe szemével látja Móricz is ezt a világot} de most már
éppen ez a látásmód és írástechnika válik az alkotás kor
látjává. Csibe szemével lát, de nem lát többet, mint Csibe,
ezt a világot, a társadalomnak ezt a rétegét ne i ismeri olyan mélyen és gazdagon) álint a parasztságot és az úri vi
lágot, nem is tudja hát olyan gazes ои tipizálni s

jí

у ki

emelni belőle az általános érvényű vonásokat, mint parasz
ti írásaiban« még legteljesebb, leggondosabban megírt
üsiue-novelláin Is urjükodik a riportszerüeég, az egyszer
látott, egyszeri jelenségnek azonnali rögzítése." (Hagy P.i
Móricz 2s. 445.1. ) S amit nagy Péter a riport szjjusé, gél
kapcsolatban általában a novellákra vonatkozóan mond, az
érvényes a társas érintkezés, tegezés-magázás normáira isi
"Ezért alkalmatlanok nemcsak a proletariátus, de ennek a
proletariátus szélén élő* bizonytalan arculatú réteghek
a valóban hü, széles és tipikus ábrázolására." (U. 447.1.)
A Csibe-novellák alapján az ebben a környezetben élők
kapcsolattartási formáiról elemzést nem készítettünk}

t

« 152 nyelvhaozu Hátukban nem mutatkozik csak erre a rétedre
jellemző nyelvi jelenség»
BETYÁR

A Betyár círaá regényét Móricz 19зк-Ъап írta» a cselekmény időpontját 1896-ban, a millenneura évében jelöli
meg, Valójában il-betyárregényt írt, a romantikus történet
csak ürügy az 1930-as évek szegénypereseti problémáinak
szenvedélyes, indulatos bemutatásához, ügy lázadó ma yar f
lut ebtátol« egyfelől; máéielől • ssogényparaesti világ egy
képviselőjének, az agrárszocialista-betyár Avar Jani^találkozáeát az arisztokráciával.(vö. Czine M,i Mórica Be,
167-70,1, ) Az író így veil erről a regényéről« "A most fo
lyó regényem e у romantikus eseti a rabló, aki

es rabolja

a kastélyt, beleszeret a grófnőbe, s viszont,

átvérben a

legfélelmetesebb realizmussal bemutatom a milieutj a betyá
rét és a kastélyét«••" "Azért csinálok egy kicsit uetektivuistőriát, hoc.y ez olvasó kíváncsiságát lekösjem, s emiatt
elmondhassák nekik ennyi veszélyes ■'•© rémületéé dolgot a
társadalom nyomoráról, amennyit különben ne: lennének haj
landók bevenni.• (id, Vargha K,t Móricz be. 199,1.)
A regénynek az a része, ©melyik Aver Jani ezé, 4nypa
rses ti világát mutatja be, a tegesés-aagózáa szempontjóból
a már ismertetett paraszti világéhoz viszonyítva csak a
csendőrt©, ezéere*való reagálásban mutat eltérést, A falu
lázadása idején a főbíró és Avar Jani beszélgető sé bői %
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"Megrántóttá a vállát, s nevetve ballagott a fő
bíró elé*
-Hogy ní.inak?
Erre vér tódult a fejébe;
-Иagának.(kiemelés az eredetiben)
-Majd adok én neked magát..."(üo.. 7,381.)
A lázadó, öntudatos paraszt, aki már megvívta az ellenséggel
a maga karcát, а magázásra való felszólítással az embernek
járó tiszteletet követeli megának.

ARISZTOKATA XÖRKXEZET
Jellemzően arisztokrata környezetben játszódó regénye
nincs Móricznak, de a Betyárban hiteles, részletekben ia
gazdag tablón ábrázolja őket} feltűnnek arisztokrata figu
rák a tíárarany, A fáklya, a Forr a bor, a Míg őj a szere
lem, ez

leiem regénye címÜ regényeiben, Minuez azonban ke

vés ahhoz, hogy e családi és családon kívüli kapcsolatok
nak a tegezés-magázásban megnyilvánuló egész rendszerét le
írhassuk, inkább a rétegen kívüli, lefelé való kapcsolata
ikról találhatunk Móricz müveiben adatokat.
A férfiak tegeződtek korra való tekintet nélkül (ld,
betyár -uo •» 7. 362.)
A nők-férfiak roagázódtak*
"-Jöjjön csak Raoulka - szólt Szilvia grófnő • • • W
(üo., 367.)
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A Sárarany grófnőbe és sógora, László gróf között szerel
ik! viszony van; a grófnő következetese msgázsa a grófot,
az magyarul általában magásza, franciául tegezis
“•••Mais ma chérie, tu ea une reveuse, et tu
manquea de sene social ©t d'idées générales..
(üo., 1. 66.)
•'kedves sóc,or asszony, .x.ondjon neki vale d sottise-t,
s kegyesen bocsássa el." (lio •

*

67.)

Egy másik szituációban magyarul is tegezi; ennek jelentő
sége van: inkább neki vari szüksége a másikra, a meghittség
illúriójára, arait szerelmesek között a tet.eződés is kifejez*
"-Tudom, hogy egész délutánokat töltesz vele."
(üo., 59.)
Az arisztokráciának a társadalom alsóbb rétegeivel
való kapcsolattartására a tegezésben és magasáéban is meg
nyilvánuló határozott távolságtartás jellemző.
A íáraranyban László gróf aí uradalmi intézője
("dzsentrigyerek") iránti lenézését a lekicsinylő megszó
lítással fejezi ki*
"-nát.ia fiam - szólt az intézőhöz -, úgy mozognak,
mint a lomha és szomorú állatok, s távolról mé is
lázas sürgés-forgásnak látszik." (üo., 65.)
Az intéző alázatosan hízelegve válaszolt, s miután a gróf
megsértette azzal, hogy szó nélkül otthagyta, magában te
gezve szidja:
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"-ggy-gya гае,: a fene, vónék сеак én a gróf, én
is otthagynálak a faképnél, akármelyik percben,”
(Uo., 65.)
A távolságot éreztethették a 'maga* névmással, A Forr a
kor

cÍíüÜ

regényben Kendeí'fyné mondjalgimnázium igazgató

jának*
и-£е komolyan, ma»-:a melyik Isaák-családból való?"
(Uo., 5. 29.)
A családi névvel szélitás egy fokkal ridegebb, sértőbb.
Az

letem regényében idézi Móricz annak a gréfnénak a sza

vait, aki őt mint irodalmi érdekességet, a Sári bíró szer
zőjét hivta meg*
"-лопала. Móricz, magáról senki se tun semmit,
mar,át senki sem ismeri?" (Uo., 7, 446,)
Más esetben azonban az arisztokraták a művész pályán tiszművészeknek hí ele, tek. A
tel etr emel tó sikerelft
MÍ. új a szerelem című regényben egy grófné úti társ mondja a színésznőnek Becs felé utazván a vonaton*
"-Aranyos művésznő, ne лага uü.on. nogy leleple
zem. ue nem tudok ellenillani...annyira örülök,
hogy hallom*azt a gyönyörű hangját..."
(Uo., 7. 446.)
A szobrász fércnek ezt mondja:
"-Mondja, mester, ha magának ilyen tiszta fo, al
mai vannak ezekről a kérdésekről, miért пега . egy
el_politittusri8k?n (Uo.,455.)
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A cselédekkel, par aess tökkel esete ben a
dali tegeaássel éltek.

ecal isó egyol

Példánkban a közbeiktatott udva

rias kifej esés csak beeist erősíti

'

Jet, Antal

gróf as inasának!
h azán bagóm 2Щ* ÜSffidát
a JüS apád as nem volt valami kecskétek?*
(Betyár -uo •» 7, 388.)

Más esetben a szobalány iránti haragját figy felesi ki akit te, es

hogy megásva sértegeti*

"-Manta orpinghtoni csirke.•• jöjjön csak . |

0 * •

(üo., 390.)
Következő idézetünk nemcsak a parasztok tegezéaóre, de a
grófok rosas magyarságára ia példa (ilyenfajta nyelvi jel
lemzéssel töbcssör él Mórica). Antal gráí a betyárbún ke
délyeskedve mondja egy orvvadász parasztnak!
"-A xene e* ven me«, hol vetted?
(...)

-Qefctáa nem leliл meg „okeo?» (üo.f 40^-1.)
Kern jellemző, égé essen rendkívüli lélektani helyzet
ben találunk csak az arisztokraták letegeséaére példát*
A Betyárban Szörnyű Jóska (Avar Jani) Beának, a aserelem
utáni szakítás perceiben!
"-Jő lettél volna nekem Így is.* (to.413.
Az e^ésss vaccoráisó úri társaságot le teg esi a betyár, ami
kor betoppan! es a megfélemlítésnek is egyik eessköBc*

"-bei, he moccanj átok t ...11 (le., 26b.)
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Szörnyé Jóska .• ésőbb magázve is bántó igazságodat mond
as űri társ Ságnak$ szoci~li

indulatok fűtik* . így

seól

az öreg grófnéhozi
n_

í

опила, asszonyéit-, uv ж к főzte est a jó

vacsorát? • ♦ • Mer ha шага a..kor ne búsuljon.
О
L lesz le, jó Gzakácsné asszony less ae»
lóle. .izenöt forintot «Indlg

tuи Keresni

egy hónapba...n (Uo., 260.)
A Szegénygondozás с ímŰ elbeszélésben felbukkan
elszegényedett arisztokrata alakja» nz itt megjelenő bá
rónőt a főváros mint nincstelent tartja el. Helyénvalónak,
érthetőnek érezzük az egyszerű megázást, amivel a szegény gondozónő szól hozmát
M- Hisz azt maga úgysem eszi meg.

iazór.'.a a

madaraknam." (to., 1607.)

RŐZbA StaüR-REGÍNYEX
A Rózsa Síndor-regényekben

XIX. század első felé

nek paraszti nyelvhasználatát i merhetjük meg. A Rózsa
Sándor a lovát и rat ja 1356-ban, a Rózsa Sándor öcs?, evon
ja a szemöldökét a forradalom éa szabadság .arc idején ját
szódik. Az író alapos kutatómunkát végzett e regényei meg
írása előtt. A betyárpörök aktáit elégette#, de Hérics így
is sok anyagot talált a szegedi és a budapesti könyvtárak
ban! "átkutatta mindazt, ami Rózsa Sándorról nyomtatásban
ssegj lent, az eredmény azonban nem elégítette ki • * # a nép-
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emlékez e zhez foruult nyer Kányáé., rt.'* (bál Int S,í
Zs« Szegeden, 1.)

urica

Nemcsak erre volt kiváncsi, aogyan él

még £ betyár alakja as emberek emlékesetében, de nyelvi
jellegzetességeket is gyűjtött, felhasználta Bálint Sán
dor szegedi tájszó-, példabeszéd-, ssólásgyŰjtemén,ét is
(uo,, 2,), Móricz \irág így emlékezik vissza erre a lázas
ш
munkára: ’'De leggasdagabt^ee -hitelesebbek csak a múzeu
mok, könyvtára.,

az

Igazságügyi Minisetóriumban engedélyt

kért az Országos Bűnügyi Múzeum megnézésére* A fék-pitényságnak is volt bűnügyi múzeuma. Ezt mind érdemesnek tar
totta megnézni, (

♦ ♦ «

) A szegedi városi könyvtárban maga

elé rakatott, könyvtári számokkal együtt saját listáján is
felsorolt huszonhétféle könyvet, melyen, mine, vagy tudomáayoskodva, vagy szépirodalmién, vagy ponyvalzuen a múlt
század életinóujáról vallanak,
s az а кок alföldi város, falu, tanya, melyeket
'jra meg újra bejárt, melyekről mindent tudni akart,
Rózsa Sándor nyomáról is,R (Tíz év, 21, 531.)
Móricz e két regénye tanúsága szerint e múlt század
parasztságának nyelvében eluralkodtak a •kend* különböző
változatai. Ezt támasztja alá Kertész Manó is (3id. Szállók
az úrnak, 120-21.), A családi nyelv közegében is t 1álunk
példát, ‘Veszelka Juliska mondja anyjának!
n megmondtam, hozza el anyám ke*,

audit.w

(Rózsa Sándor a lovát ugratja - uo * t 8. 41.)
Az asszonyok is gyakran sz lították ijiy férjüket; Veszel-

Í'V
f
&
*

Г‘V~
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Apjuk? Ha., ja ke? Ké, Vészeiket" (Uo * • 16 5.)
Réz a kondort asszony- és lányezeretői Is általában
'kendének ssélították (néba a ,»aga* le előfordul), Egyik
asszonyszeretcjével való kapcsolatának meghittségét így ér
zékelteti Móricz:
ü;u le mán - bíztatta bizodslomwal az asszony
az ernoert, akit ba nagyon kettesben v írnak, tózni
szokott," (Uo •» 492.)
Hgy beszélgetés során ez az asszony tegezve megleckézteti)
Rózsa S -nuor káromkodva visszautasítja, az asszony vissza
von lását a tisztelettudó magásás is jelzi:
"Az asszony bel esápadt, egc'szer. elfakult és ret
tegni Kezdett:
- bem úgy értöm én a2t, aa.i.la kend," (Uo • * 498.)
Rózsa Sinaor tegezi

zeretőit, \esselka Juliskának mondja:

Ila nem gyüssz. pán v&val foglak be. ba . ;yüssz.
mögcsókollak." (ifo •» 105.)
A nők beszédében is előfordul e 'kend*. Som

ári

röerkei menyecske magázza Maradék Pálnét, akinél csak tíz
évvel fi talabb, de az régebben ment férubez:
Mit akar kenu vélem?" (Rózsa Sánuor összevonja
a szemöldökét - uo •» 8. 570.)
A lány oknak magázniuk illett a fiatalasszonyokat, az al
sóbb néposztályokban sokáig

It ez

í

szokás (ld, még a

Ka :aszok című reg nv, cen, uo. 4. 250.). Eou- Kati mondja az
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alig időé ebb

sszony rokonánál::

•- Mög se iismer, Ávmlz né.jéi. ( • • • ) i ondok, mán
elgyüvök, mögláto^ato?- A-nyis ángyodat.1* (bo.,495.)
A férfiak beszédében is gyakran előfordulnak a
'nend* hosszabb-rövidebo alakjai* * A rövidébe alak a sertest, goromoaságot han4súlyozz. % két betyár beszél et-'eéból»
Be sokat tud kee. Kicsoda kee?” (Róza
a lovát ugratja - uo •

t

ándor

200. )

Többes számú alakja:
A gazda azt izente, hogy kentük haza mö..etaek."
(Rúzsa Sándor összevonja a szemöldökét - uo*, 378*)
Az ismeretlen embert is szólíthatták így* Ezt a második
vózsa üundor-regényben felbukkand diák tiszteletlenségnek
érzi:
s!- Kend mér vöt?
Ez nem tetszett a deáknak, hogy ez a legény
folyton kendnek szólítja, de meg kell bocsátani,
nemi tudja a titulust. Va у ez már az új idők sze
le? Három hónap éta e parasztok leszoktak az úr
megaUvegelésérŐl.* (Uo *

t

544.)

A parasztok egymás közt a *kend* ridegségét más megszólí
tások közbeiktatásával enyhítették:
"- Még csak huszonhárom esztendős vét, tuaja
:end. gazdurад. mán i. gyvenezör forintot Hají
tott ki ez ablanon.”
(Uo • t 433.)
%
"Mán csak mongya mög kend, ha tuggya, bátyó-,,
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erre gondója a

ajsa sz imádót?” (Rozsé Sándor

£ lovát ugratja, uo,, 94*)
А *ffiaga* névmással kevesebbet találkoznak. lózs
Pisze

Б indojr

aiyi revü ^etyrtársának mondja, akit egyébként ál

talában 'kend'-nek szólít, wert idősebb (vagy tegezi, ha
üünös rá, ld. 124.):
•- Kér vertük vénf el? Kar, a sietőst el,'* (do*,275.)
Az egykorú betyárok t geződtek:
”» dyühető.* (Uo., 520.)
. érííak szólíthatták '^end*- nek az asszonyokat|
ue a 'maga* személyes névmás kicsit több tiszteletet fejez
ki. Maradék Pálnénak Veszelka Imre:
Xug уa kení|
(...)

-

indegy... f soíi... f:n nem beszélek héjjába

magának...» (Rózsa Sándor összevonja a szemöldö
ké t — uo., 554.)
A tisztelettudó *nén taasszony* megszólítással együtt idő
sebb nőket sera sértette a *kend'i
"« Könjenek csak kentük nénénaagsony, arra is
vilá

a világ.” (Rózsa Sán.or a lovát ugratja

- uo., 42.)
A "csendőrtegezés” fogalma a múlt században is
Ismert volt. A megyei csenbizfosokat Sze. ea környékén perzekutornak nevezték, általában ki-nemesek voltak (ld. uo.,
240.), s már e ért is jogot formáltak az egyoldalú tege-
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zésre. Pisze

atyiлак:
: ii bg.iou?

-era es emuer ugyanis a parses tot csaz: tetette,
kivált az ilyen tanyasit,* (lo •» 247*)
A betyárvezér жег csak: szembeszállni velük; nyelvi síkon
ez a visszategezseben is megnyilvánulj
"Эе már a másikban et у irtóztató pofont adott
neki (ti. Rózsa Sáddor a perzekutornak).
- Ez a pandúr bocstüLet? Ezért küldtek tó god
ide? - rivallt rá rekedten - hogy a sztJgény aszszonyokat űzd?" (Uo., 27*)
A régi 'kegyelmed* megszólításnak a zártabb magán
hangzóé alakjával a szegedi gazdagabb polgárok nyelvében
találkozunk;;
Szenátor ura;:, ki velmeanek is csak az a jó,
ami én néicöm - ;ondtr> a raénesaester, Topogó gaz
da...” (Uo., 141*)
A betyárok beszéd'ben is előfordul a rövidebb, de a har
madik auemélyö személyes névmással megtoldott, udvariasabb
alakja, Pisze iatyi hízeleg Róssn Sándornak*
er öcsém, szép öcsém, már engedd mög, hogy
így mongyalak, míg ki nem adod a parancsot, mi
légyen a titulaj gazda-e, vagy fejes, vagy ö e e e
ukeuet - s veregette, simogatta mind a két kezé
vel a Rózsa sándor jobb kezét,.." (Uo,, 147.)
A második Rózsa Sándor-regényban Kossuth is szerepei:
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& bissal aakodó párást-tot letet esi, bőgj a köztük lévő távЯságot éreztesse (Id. 605#). A fiatal Jókai is föltűnik,
. egkeresi Rózsa Sándoréкat a punétán Kossuth képviseleté
ben, így st;ól as egyik betyárhoz:
"- 'liesteli polgártárs - mondta ünnepélyesen és
f, hide , tél vacogó fo gal a regényíró

én Kossuth

Lajos parancsolatjára jövök önhöz«
Az ön-t még külön meg is nyomta, gondolta,
hogy attól I- ind a ke. ten felmelegszenek.w (to, ,576» )
A »Sít szásad divatos udvariassági névaáse csak a felsőbb
rété ek nyelvé en élt} a regényben csak ilyen környezetben
találkozunk vele (pl.625-6«)} s ha olyan helyszínre visz az
író (pl, a bécsi felsőbb körök), ahol ez németül han zott
el (uo * t 420. ).

ERDÉLY-TRlLŐoIA
Az fr ély-trilógia a XVII* százac el só évtizedei
ben játszódik} Kézenfekvő tehát e regények társas érint
kezési formáinak egybevetése az a.kori történelmi kor más
forrásokból ismert nyelvi szokásaival.
A regények megír...;

á (*]/

Hérics virág írtJaí * s a. történelmi nyelv éppen olyan fon
tos volt számára, mint a történelmi igazság. Azért járt anynyit Erdélybe, s azért cegyezte az erdélyi pletykát s gró
fot, parasztot végtelen oldalakon át, mert inár régen, már
a Monográfia ba&yvárad-cikke óta eeg akarta írni Lethls»
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Gábor világát« A h.oorá második felében egész könyvtárat
gyűjtött öei.ze Erdély történelméről, i-úzeumkör' ti antik
váriusoknál oöagészelt napoki, , hónapokig, viuéki tanárok
nál, s a ponyván, mindenütt. őeszehordta a rongyos, v&gy
gyakran felvágatlan régi tanulmányokat, kútfőket, levele
zéseket, beszédeket - e mind beköttette szépen, egyforma
sötétbarna v ezonba, az о csinos Fé s met^szett betűjét t
a könyv címét beleittetve a sarkába. A 17* század minden
megszerezhető és fellel ető nyomtatott nyomát összegyűj
tötte, végigolvasta, felszívta magába,

lövészedet tanult

a régi levelekből. A könyvekbe« aláhúzogatta a szép iordu1 a tokát, kifejez .veket. * (Apára regénye, 160-61, )
A kor írásos anyagát közvetlenül is felhasználta
itórica, idéz az eredeti levelekből, követi utasításokból,
követi beszámolókból; mindjárt a TUndérkert 50, oldalán
Ivthory Gábor eredeti hitleveléből. De nem törekedett a
régi ^yelv tökéletes felidézésére, ez zavaróan hatott vol
na az olvasóre nehézkességével, mértéktartóan archaizált
(ld. Herczeg Gyulai A modern magyar próza stílusforrnál,
У36.), csak réti színt, íze et keresett a hitelesség ér
dekében, I^agy Péter írja erről: "Fórioz nyelvtere. tő fan
táziája ebben a regényben érte el a csúcsát,
munkba- páratlan tökéletességgel teremtett me.

о, у irodal
«,-gy nyelvet,

amely a korhfíaég illúzióját z:elti. Az -Erdély nyelve három
forr sból táplálkozik: e kor irodalmi müvekben, okiratok
ban, emlékiratokban meglehetős bőséggel megőrzött nyelvé-
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wői, a népn elvből s az író saját icorának irodalmi »^el
véből. Kind a hármat mélyen, alaposan és tudatosan io.eri
óx‘lc»| neiacza. ismeri ebeket, cie mindhárom vérévé vált,
© először benne ötvöződött ssétbonthatatlan egésszé.”

(Nagy P. * Móricz. Ее * * 259* )
fi mértéktartó archaizálás a táxsdalmi érintkezés
nyelvi formáira is vonatkozik. Az Erdély nyelvének vizet, fcskor a Bethlen Gábori*eveiek (Vál. és bev. Sebestyén
Juka »-ел

ihály) /ClíaU Kiadványt ii a elhasználtuk összehasonlító for
rásként, valamint Kertész Гanő 1 Szállók az 'rnak című köny
vének és a dolgozat bevezető történeti fejezetének erre a
norra vonatkozó megállapí táeait*
a) A ccaládi nyelvű aználatra az ebyszerű tévézés
jellemző ( áthory Gábor és húga beszélgetése, ld. Tűnd rkert, [292 ."13.))| sógor és sógornő te ez ódé sót ld. A nap ár
nyéka, uo., etb.). A csalíai kapcsolatok egyszerűségét,
egyértelműségét módosítja, haj4 ej ©delemhez szólnak.
Bethlen Gábort a sógora, Rhétley tegezi, de címmel szólít
ja meg»

"-Gyere, felséges uram. . ..vere már, t;.e; -.halsz
éhen (...)
- Itt пеш hal éhen, akinek jó gyomra van nevetett a fejedelem, s oly közvetlen ёв kedves
volt a nevetése, hogy egyszeriben el is múlt min
den távolság, és feszesség, ami minőig ; eáll, ha
király van jelen, élet-halál ura." (A nap árnyéka,
uo., 1016*)
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Káékor az idősebb romon jo án a rokonsági zokozatot jelö
lő megszólítást monoja Khédeyi
Bobén i: .axed van, öcsémurám.n (Uo,, 954*}
xe harmesik személyÜ az ige a elsiet jelölő megszólítás uti I ha.nézeteltérés ven köztük:
^.elséged is fi ti.it«" (Uo., 956.)
fejedelem sógorát wagázza is, tegezi isj ez is bizonyít
ja, aogy Móricz ^ól érzékelte: ebben az időben a két -orma
пену
közötti funkciómego szíás még[teljes. A fejedelem hédeynek:
"-Kern szép kegyelmedtől. uram. hogy ilyen kényes
szegele ъге у-.-ti elméjét.

it oeszéluz. urgm, os-

tobaságot.(Uo., 954•)
A nagyarországi főőri családokat a körülményes,
ivóiéigtartó nyelvi szokásokkal jellemzi Móricz, Thurzéné
íiát %tt Itóságos í'iamuraffi'-nak acilitja (de te, ezi is); fia
pedig így szól hozzá (említést kell tennünk a kissé hiva
talos-ünnepélyes körülményről, amely befolyásolja a oeszédnelyzetet):
méltósággá mrólfné, kedves édesanyám - szólt
Imre úr szépen -, Bethlen tábor őfelsége két kö
vet jelt (,,,} hozom bé nagyságod*.!;-к tlsz keletire."
(Uo., 1061.)
A férj általában tegezte feleségét:
Gyere ná tó-ais Kata - kiáltó it Kamuthy a ieleeégecskéjére, ami oldal esi a*. állótг -, ne szc- у olid mar:au. műt,esd meg. -iskivaKV.11 ( ünd rkert,
uo., 115.)

»

- 16(7 A feleséget •kegyelmed ♦ harmadik személyei igé*-vel ia
szólíthatták, Bethlen a feleségének (általában tegezi)*
•- kongja, szíve ,

nyalkám, tísik-e Át, yelme-a

urában, avagy nem bízik?,.,” (A n gy fejedelem ao., 41b.)
. etiuent a felesége általában magázza, de . . okszór tegezi
is, sót egy mondaton belül is áttérhet a másik formára:
i ind ennek vége, mert a ke, .velneu nevén űrök
szégyenfolt esett, a keresztény világ ezt neked
soi.a megbocsátani ne-, fogja." (Uo., 570.)
А IX. század nyelvezokás&inak nyomait -éhezzük fel a há
zest rs: к beszélgetéseiben; к rolyi ásuzsánne sokszor me-%
gázzá férjét a •maga* sze

ljes névmással, 1 ethlenné alak

ját Móricé feleségéről, Jankáról mintázta, s az erős, uoíaináns egyéniségű modell szuggesatlv hatására modern nyel
vi forrnék élénkítik, tulajdonképpen hitelesítik az ábrá
zolt helyzeteket. (A családi nyelvben esetleg már fölté
telezhető ennek a névmásnak udvarias névmásként való hasz
nálata, bár legkorábbi írásos adatunk - a nem-családi nyelv
ből - it;>9-ből való.)
Kát kicsoda m r,a! - kiáltott az asszony isten maga? Isten? Mindenkinek juttat rx^iaból?
s hol vagyok én?" vlündérkert - uo., 505.)
Máskor viszont a szeretet, a gyöngédség mondatja vele:
"- x nem tudom, édes uram: ahogy maga jónak
gondolja, nekem, mindenképp jó, csak i.- да.
legyen meg nekem.(üo., 3^6.)
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(Itt 4egyezette meg, hogy a trilógiában a 'maga* névmás har
madik személyü szeméi}ee névmásként nem családtagok társas
érintkezőseben is előfordul, ritkán* pl. Bethlen Gábor
Boccatiusnak - A na. árnyéka, uo • * 828.} Paloteay Anna fe^edelenné Bethlennek - Tündórkert, uo • I 74.)
b) A «мм
családonkívüli
kapcsolatokra
is a tegező
és
<мм* «мм» «мм mm mem mm mm mm
mm mm mm mm «мм
w
a

,zó formák együttélése jellemző. Az egyszerű tegezée

és a 'kegyelmed + harmadik szegélyű ige* szerkezet - ez utóbbi több tiszteletet hordoz - jellemző a férfiak egymás
közti kapcsolattartására. Bethlen (még new fejedelem) шопаja Imreffyneks
*- Kancelláriue uram,
&z város állapotját •

• •n

e лч- lwednek tuani- kellett
(Tündérkert - uo • f 68.)

Széchy György magyarországi főúr az alacsonyabb rangú neráesnek*
Te Okolics ányl. te innen szakadott vagy.
-.elmondhatod gazdádnak.

• *

e

" (A nap árnyéka - uo,t

1028*)
A te ezés és a magázás egy Mondaton belül is előfordul
(la. Bethlen Ga nevelek, 31.)} Simányi nemes űr mondja
HoBtonnaynak *
"- Ne csudáid barátom - no tessék, Ujj ők le ke
gyelmed, az asszony már a konyha körül jár, min*
gyárt kapunk v 1amit *. * mondok, ho у ilyen nagy
rigorozit'íssal fon adtam kenyelmeue t... ” (A nagy
fejedelem - uo •» 424.)
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Ль egyszerű harmadik személyi Igével velő :nr g .ízáüi.al is
tál alkossunk a regényekben, s hogy ez шаг а Xv 11, szájad
nyelvében is így élt, bizony!tia Bethlen Gábor levelezé
se (itt«« 35#)* Imrel'fy Góczynek:

Tan&lkozni? • ее Hát ez mi szélfúvás? • ее áo&eta
oá neki?” (Tíincérkert - uo., 89«)
A fejedelem a férfiakat tegezhette; Báthory Gábor:
Itt a feleséged? - Kérdezte Bendy Istvántél.”
(uo*, 15.j
A fejed« em a 'kegу elmed + harmadik személyiség'
szerkezettel is gyakran szólítja a férfiakat:
Jó л лöb K8t- velmed közelebb, Kassai ura,.:
Borotokéi urammal feln.vltnátoif a Báthory láttá
kat, 3 laeanégltez. mi s hogy vagyon a leltár ezerént?* (A nagy fejed, lem - .,o,, 485.)
A fejedelem a nőket is szólíthatta 'kegyel. ed'-nek
(ld. Tündérkert, 107.), he más megszólítással is találko
zunk. Báthory Gábor főúri esszoynoknak*
A tán mulassanak jól Kernetek, hú^alia-asszonvoaék,

ig mink odabent as nyomorúságban senylődünk,"

(Tűnd rkert - uo., 116,J
A nők tegezése is gyakori. Báthory Gábor Károlyi
Zsuzsannának!
Hiába kő; ősködsz - mondta Bethlennének -, nem
vagy Károli Seuzsónna, csak Bethlen tábornál Ak
kor születtél»

ikor Bethlenné lettél, s ezt nem
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as abad el - ele.i tea ed.11 (l o *» 167.)
A fejedelmet 'felséged vagy nagyságod ♦ harcsaik
személyi! ige* szerkezettel szólíthatták r four'k, de te
gezhették is, a tiszteletlenség veszélye nélkül. Thurzó
Szaniezlón&k rthlennez intézett szavaiban mindegyik tor
nát eg; üu találjuk:
Azért nagyon kérjük. felségedet. fejedelem

urunk, e ércünknek fénye, jó barátom, ne ni, л en
na. ysi^od semmiféle csalogató se ónak, se cl ámítc..ató hitet etésnek. Isten igazítsa meg elmé
iét

hogy vnlani&éppen német mellé ne állj on,

mert ha ezt teazed. neked is hamar nyruendat sze
gik, felséges uram,n (A nap árnyéka, uo •» 99'/.)
A nők is tisztelettel szólították в fejedelmet,
báthory fejed lein vad, hiú egyéniségét azzal is jellemzi
az író, hogy szeretője is mind ,j tisztelettel szólítja:
' - Kost el vagyunk jegyezve egymásnak: viselem
а Йа. уságoi. .1 e^yét." (TUndérnerv - uo., 12.)

Csak vóc,ső elkeseredésében tegezi, mikor érzi, hogy a fe
jedelem végleg elhagyta:
"- kiejtettél a j< tékbui, Gábor, vaj meg ne ke
sérüljed.. .** (Uo., 1^4.)
.etilen fejedelmet viszont в hozzá érzel ileg közel álló
báthory A~<na többször te* ezi:
"- Gábor, Ubked adom.” (A nagy fejedelem - uo •» 601.)
Bethlen Gábor eéyszeríibu származású nőkkel in te eződött.
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Következő idézetünk a

ejed lesnek kicnomese kel v:ld

patriarchális viszony ára utal# Gyűlafiné Ursui

szívélye

sen xogadja:
"- Teud le a dolmányt, ;í.1b galamboa. lelkei
n: gyságos uras - (

•*•

} - le így e v. . 11 г don.

lelke.... пак;/з^„об uram# a. eg ne fázzál nenem,
■e.. ne híil.1 itt • * •
- Kincs itt sémái babotok." lUo •» 762.)
Az íré meg is magyarázza a közvetlenség, okát*
"Kanyon j 1 erezte magát ezek közt az egyszerű
emberek közt. Ezek volt k az ő gyermekkori test
vérei, e ek miatt akart élni és halni és dolgoz
ni, Ezeknek akarta megmenteni Erdélyt." (üo ♦ * 764.)
A nők-лérfiak kapesolntáoen is a ayg. oraányos í'orIkb n való tisztelet kifejezése jellemző. Azonban tef.ezcs
is lenét biz.alom, barátság jele, Bethlenné OkolicSanyinak
as gdüvas
Igazán jobban v r.v?" (A n p árnyéka, uo,, 903*)
ihurzón' Uzobor őrzőé tréfálkozv

a főúriknak:

"— Ко, no - kiáltotta a h ziasszony

csak nem

hoztok törököt a hátatokon?" (A nagy fejedelem uo., 519.)
Találkozunk a nők régies megszólításával*
Kost mondj

el asszonyom, mi volt r maguk

dolga..." (Uo., 431.)
Геш közeli ismerős asszony letegezése bizalmaskodást je-
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Hova m nt as urad? - kérdezte hirtelen Horaonщ.

nay." (Uo •» 431.)
A társadalom alsóbb rétegeiben - s es is korabeli
valóságos állapotot tükröz - a tegezés, tegezőaés dominál.
Katonák»
*’ - ; езвге van még a ti ha.ilokotok?"
- A kastéj?

# • •

ke". messze • # • De micsoda egy

uratok van nektek tesvír." (Hon, 4-23.)'
A nemesek lefelé majdner mindig ez egyoldalú te&ezéssel
eltek, férfiak és nők is. Bethlen a sebes! vitézeknek»
n- i i ven késtetek ács, pintér, bognár, kovácsf le?" (Tündérkert - uo •» 301.)
i ethlexmé mondj; egy szebeni boltosnak:
ért m i. тис, elltek ki ezt a boltot? Az bh—tr'l
euész város szépen meg ven restaurálva, csak
éppen ti nem goneoltok rá.» (a nagy fejedelem uo., 474. )
Bethlen felesége "vénasszonyánek", legbizalmasabb nőeselédjének:
"-ki volt ez - mordult rá -, mit csináltatok
a nagyságos asszonyotokkal?" (Uo • t 691.)
A főúri - és nemest- rétég tagjai lentről föltétlen
tiszteletet kapj; de ez tegezd formában is él még. letilennének a vénasszor.ya:
"-Hívtál-e drágaságom?* (A nap árnyéka - uo •» 801, )
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Egy jobbágy szól így a fejedelemhez:
”-2.q .yaáfcos uram> к.е, уев i'e.,edelem. teád nemessé,
mind, aki itt van szegény ember ebbe a birodalom
ba, hogy élni tudjónk." (A nagy fejedelem - uo.77o.)

г

: v

\
’

4*4,

«•»■v у
I
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öbüZEiOGLALÁS

A dolgozat a XV. század elejétől a XX. század
közepéig tartó id szak nyelvi jelenségeit vizsgálja a
társadalmi kapcsolatteremtés szempontjából.
A régi általa, os tegeződés m-llett a XVI-XVII.
században alakul ki nyelvünkben a magázás. Amikor a dol
gozatban udvarias tegező szerkezetnek nevezett nyelvi for
dul

első tagjáról áttolódiic a hangsúly a másodikra, s a

tiszteletadás-távolságtartás funkcióját a harmadik személy
veszi át - attól kezdve él nyelvünkben a magázás.
A 'maga' visszaható névmást személyes névmás! sze
repbe a nyomatékos!tó szándék helyezi. A visszanató név
másnak a megszólítottra vonatkozó, azt megnevező magázó
Xxévraási szerepbe kerülését mondatbeli szerepeinek alaku
lása magyarázza. A 'maga* névmás azonosító értelmezővel
('kegyelmed v. nagyságod') nem rendelkező alanyként elő
ször 1629-ben jelenik meg az általunk feldolgozott forrá
sokban.
A XVIII-XIX« században az udvariasság nyelvében
a harmaaik személyiség mellett a különböző megszólítások
játszanak egyere fontosabb szerepet. А XIX. században új
udvariassági névmások születtek: a 'kegyed', az'ön'. A szá
zad utolsó harmadára a megszólítási formák egyszerűsödése
^eilemző.
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A XX, százedikapcsolattartisi formáit az első
iejezet

iekrón módszerével szemben szinkrón vizsgálattal

elemeztük, í óricz Zeigmond regényei és elbeszélései .lap
ján.

A családi élet kapcsolataira az alsóbb népréte
geknél in .áob az egyoldalúság (gyermek-szülő, feleség-férj)
jellemző, A társadalmi hierarchiában fölfelé hrlad|v© ez a
kölcsönösség irányába eltolódik (gyermek-szülő kapcsolat:
kölcsönös tévézés; feleség-férj kapcsolat: kölcsönös magá
zás), Ugyanez a tendencia jellemző a családon kívüli kap
csolatok közül a féríiak-nők társas érintkezési nyelvi
normáira is: a parasztleg ny egyoldalú tegezéssel szólít
hatja a 1 Ínyt, a társadalom felsőbb rétegeiben csak a köl
csönös magázódás képzelhető el.
A csal időn kívüli kapcsolatok közül az azonos
neműek nyelvhasználatát a korkülönbség s a társadalmi kü
lönbség határozza meg. Férfiak között az érdekazonosságnak,
az össeetartozásnak a kifejezésére © tegezés-magázás meg
választásában megnyilvánuló alternatív lehetősé, ét egyik
t rsaaaxmi csoport sem használta ki olyan mértékben, mint
a dseentri-dzsentroid réteg.
Az osztályon, rétegen, közösségen kívüli kapcso
lattartásra lefelé a - gyakran az egyoldalú tegezéssel ki
fejezett - távolságtartás, fölfelé - különösen a paraszt
ság s az ún, kisemberek részéről - tisztelet, sőt alázat
jellemző.
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RÜVllITGSM JHiYZfaE

A két Zrínyi:

( S2ÉP1R0D/L I FORRÁSOK)

A kot Zrínyi Miklós kör enui levelei
. ev. és jegyz. Iványi iéla. . :p., 1945 • •
HagyarságtuGományi Intézet.

Apor;

Apor Péteri Metamorphosis Transylvaniae
Magyar Kelikon, 1972.

betűien K.:

Bethlen Kata

néletírása és Válogatott

levelei
Szépirodalmi K., 1965.
Csikys

Csiky Gergely válogatott munkái
Tál. és bev. Hegedűs Géza. Szépiro
dalmi K., 1955.

Csokonai 1 •

t

2.:

Csokonai Vitéz Mihály összes müvei
Szerk. Julow Viktor. Színmüvek. Sajtó
©Iá rena, és jegyz. :ukánszkyné Káuár
Jolán. 1-2. Akadémiai k., 1978.

Kisfaludy:

Kisfaludy Károly válogatott müvei
Sajtó alá rend. Szauder József.
Szépirodai ;i K,, 1954.

Mit ev Tár I.:

Magyar leveles tár I. Kegyszáz magyar
levél a XVI, századból. Közli Szalay
Ágoston. Pest, 1861.

MLeviár II.:

i agyar leveles tár II. Magyar hölgyek
levelei, 1516-1709. Közli Teák Farkas.
Pesten, Fggenberger-Geibei-Hartleben
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ii agy Elb* I., II.:

nagyér elbeszélők, 19. sz к ad. I-Il.
\ 11, és a sabve et gondozta Szalri
Anna. Szépirodalmi К •» 1976.

aMyelveiül.:

Molnár Józaeí-öir.on Györgyi» . .agyar
nyelvemlékek, T^untönyvkiadá, 197b.

MHegklb:s

Mórica Seigmonc regényei és elbeszé
lései 1-12.

e srjn 'Íja...:

©ьуаг Helikon, 1961-1964.

le sajnálja a szájat kinyit .1
társadalmi szokások ' nyelvkönyvek
tőikre ben. Sajté alá rend. és a szöve
get gondozta £G ábé G. holtán,
agveto, 1978.

Szigligeti:

Szigligeti Ede .unkái. Színmüvek.
Szász Károly о vezetésével.

uűapest,

Franklin, é. n.
SzgyB .Ir. I *, II.

Szöveggyűjtemény & régi magyar
Írod el ómból, I-II. Szerk. barta János
és Klaniczey Tibor, Taiiítönyvjtiaaó,
1965, 1966.

T gutát s*

Senats Sándort Ka yar nagyasszonyok
Budapest, Genius, 1927.

Telegdy lev.:

if Tel eg dy Pál éi * áttoe levelezése a
XVI. ßz.i-zad végéről. Budapest, 1944.
4:ét vitéz neiuesúr,
Kiaa. KckHardt Sándor.
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