
KURUC VITÉZEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAALÁZATOS FOLYAMODVÁNYAIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PUSZTAI FERENC

A Rákóczi-szabadságharc "nyolc esztendeje alatt mintegy tízezer ins-
tantlát nyújtottak be Rákóczi kezéhez és kancelláriájára" (Kuruc vitézek

folyamodványai. 1703-1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegy-
zetekkel ellátta Esze Tamás. Bp., 1955. 5. - A továbbiakban a forrásjelzés
nélküli, csak lapszámmal Jelölt hivatkozások és adatok erre a kiadványra
vonatkoznak.). Sajnos ezek közül "aránylag kevés maradt fenn" (65). A
fennmaradtakból a katonai érdekűek felét (vö. 68) tette közzé - filológiai
és nyelvtörténeti szempontból is mintaszerűen - Esze Tamás az idézett
kötetben.

A folyamodványok (instantiák, memorialék, memorialisok, supplica-
tiók) szövegtípusát - a missziliseknél is nagyobb mértékben - a formulák
határozzák meg. A címzés, a köszöntés, a megszólítás, az aláírás azonban
nemcsak a keretet, a szöveg "csontozatát" adja meg, hanem ezek szófor-
dulatai, kifejezései át- meg átszövik a folyarnodványok egészét. A formulák
bókoló, (stilisztikai értelemben vett) enyelgő fordulatai ebben a szövegtípus-
ban nagyobb szerepet kapnak, sűrűbben bukkannak fel. A levélíró (diktáló )
udvarias szándékú szerénykedése, személyének, tettének érdemének stb. ki-
sebbítése a folyamodványokban márcsaló azért is nagyobb fokú, mert a "fo-
lyamodók úgy képzelték, hogy a fejedelem a neki címzett instanciát kézhez
kapja és eleitől fogva végig elolvassa" (57; vö. 1705: "alázatosan reménkedem
N[agysá]godnak: belé tekinteni és elolvasni méltóztassék" [241]). Katonák,
ill. a kuruc vitézek hozzátartozói (házanépe, özvegyeik) fordulnak tehát ké-
réssel a fejedelemhez .:...-nyilvánvalóan és érthetöen arra törekedve, hogy
elesettségüket, nyomorultságukat, kiszolgáltatottságukat a lehető leghíveb-
ben, sőt legérzékletesebben fogalmazzak, fogalmaztassák meg.

Esze Tamás véleménye, miszerint a folyamodványok "a magyar pa-
rasztember tisztelettudó, de mégsem alázkodó[!] magatartását [tükrözik], söt
meglepő: mennyire öntudatos, sokszor egészen kemény [a szövegük, hangne-
műk]" (56), kétségtelenül bizonyítható. "Koldulni nem szoktam s szégyen-
lek" (178) - olvashatjuk például Gesztelyi Dora András rokkant katona
supplicatiójában. De van ennek a magatartásnak, a nyomorultság, kérelemre
szorultság miatti szégyenérzetnek egy (gazdag variációkban használt) for-
mulás kifejezödése is, többnyire a folyamodványszöveg kezdeteként vagy ele-
jén. Például 1704: "Kénszerítettünk nagy alázatosan Na[gysá]god fejedelmi
tekinteti elött nyomorult sorsunkat s állapatunkat detegálni" (113); "kelleték
Nag[ysá]godat mostani alkalmatossággal terhelnünk, s búsítanunk" (118);
1707: "mostann is a nagy szükségtül viseltetvén, (jóllehet orczáink lobogá-
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sával[!]) kénteleníttettii.nk F[el]séged atyai méltóságos lábaihoz borulnunk"
(425).

Ennek a lélektani helyzetnek, amelyben a folyamodó az instanciázás,
a könyörgő kérelmezés szégyenét is vállalni kénytelen, van egy ritkább, de
ugyancsak forrnula jellegű változata. Például 1703: "Na[gysá]god kegyelmes-
ségéhez nagyalázatossan folyamodni merészeltem" (85; vö. még 204). Azaz
a kérelmező olyan helyzetben van, amikor a kérelmezéstől már a szégyen
sem tartja vissza, sőt szokatlan, számára is "meglepő" merészségre báto-
rítja, készteti és kényszeríti: magához a Fejedelemhez fordul.

Mindezek mellett (és nem ellenére) azonban a kuruc vitézek folyamod-
ványaiban mégiscsak az alázatosság, sőt igenis az alázkodás szavai, kifejezé-
sei és formulái uralkodnak.

A kulcsszó éppen az alázatos, a folyamodók és a folyamodványok formu-
lás állandóságú jelzője (vö. Kertész: Száll. 179-90). Például 1704: "alázatos,
de igaz hívéhez" (100), "alázatos szolgájától" (uo.); s főként aláirásokban.
mint 1705: "Alázatos szolgái" (245); 1705: "Alázatos egyűgyű szolgálója"
(203); 1706: "alázatos hív szolgája" (295).

Az alázatos kulcsszó voltát, formulás gyakoriságát mutatja a folyamod-
ványokból is idézhető latin változata. Kazinczy Márton volt császári had-
nagy memorialéjának mind a címzése, mind a megszólítása, mind az aláíró
része latin nyelvű. Ez utóbbiban természetesen így szerepel: "servus hu-
millimus Martinus Kazinczj" (207). De folyamodványa magyar nyelvű sző-
vegében így: "alázatos szolgáját méltóztassék ... accomodáltatni valamely
regimentb[en]" (uo.).

Az alázatos a folyamodványoknak is rögzült jelzője. Például 1704: "si-
ralmas eözvegynek alázatos esdeklő supplicatiója" (104); "alázatos instan-
tiám" (105); "alázatos memoriale" (126); "alázatos mernorialissa a belől meg
írt instansjnajk" (103) ..

Ritka latin párhuzamra ebben az adat csoportban is akad. példa; vö.
1705: "humillima instantia" (226); 1706: "Suplicatio humillima" (324). .

Az alázatos jelzőnek az idézett példákban is megmutatkozó, közismert
forrnula jellegét a kérelmező "szolgák, szolgálók" más, szinonim jelzői bizo-
nyítják, erősítik meg igazán. Mintegy formulakészletté tágítják az állandóan
használt alázatos szolgája-típust: lehetőséget teremtve arra, hogya folya-
modók azunos-untalan való ismétlődést elkerüljék, ill. hogy még nyomat é-
kosabbá tegyék - gyakran halmozással is - az alázatos eredeti szemléle-
tét, motivációját, Például L 1703: " [megszólitásban:] Na[gysá]god méltatlan
szolgája" (83), ,,[szövegben:] ruhabeli k[e]g[ye]l[me]ss[é]gét méltatlan szol-
gájához mutatni méltóztassék[!]" (uo.), ,,[aláírásban:] Méltatlan szolgája"
(uo.); vő. még 1704: "hozzám méltatlanhoz" (99); 1707: ,reám is, méltatlan
por-hamura" (442). - 2. 1705: "az rabságból ki szabadult érdemetlen
al[á]zat[o]s rab szolgái" (206); 1706: érdemetlen szolgálója" (278); 1707:CBA
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"Hernád Németi lovas sereg[ne]kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdemetlen v[ice]hadnagya" (457). Későbbi
adatára vő. Kertész: Száll. 175. -HGFEDCBA3 . 1705: "Alázatos[!] együgyű szolgálója"
(203); 1707: "Én is együgyű szegény nemesjl] ember lévén" (423). VÖ.még
folyamodvány jelzőjeként is 1704: "edgyügyü alázatos[!] supplicatiója" (178);
1707: "méltatlan[!] együ[gyű] esedezésemet" (416).

Az alázatos gyakran áll mellérendelő szószerkezet tagjaként. Ez a hely-
zet és használati mód többnyire a mellérendelő kapcsolatban levő sza-
vak szinonimikai viszonyára, ill. a nyomatékosítás szándékára mindig rá-
világít. Ilyen eseteket a fentebb idézett adatok is példáznak, de vő, még
1704: "Alázatos méltatla[n] szolgálója" (1110, ,,[Nagyságod] mélatatlan

alázatos szolgájához [=Bárczay Zsigmond alezredes] és szolgálójához [=fele-
sége] k[e]g[ye]l[me]s protectionalissátis nyujtotta" (122); 1705: "ez alázatos
és edgyügyü supplicatióm által" (193), "méltatlan és alázatos kérésünk-
kel" (219); 1707: "Felséged alázatos jámbor szolgája" (446). Természetesen
az alázatos szinonimasorának tagjai is feltünhetnek, szerepelhetnek ilyen
viszonyban. Például 1707: "hozzám méltatlan szegény szólgácskájához[!]"
(438); ill. 1. fent (1707: 416).

Ez a nyomatékosító, bizonykodó, könyörgő szándék olykor olyan erővel,
szinte erőszakkal tör elő, hogyamellérendelő szerkezet egész láncot alkot.
Például 1705: "Méltatlan ügye fogyott szeginy szolgáí" (234); " Gyámoltalan

ügye fogyott alázatos szegény szolgálója" (230); 1706: "Én méltatlan, ügye
fogyott szegén árva" (365).

Máskor - ugyancsak nyomatékosító szándékkal- egyetlen szó ismét-
lésévei, vissza-visszatérő alkalmazásával zsúfolódik tele a folyamodvány. Az
idézendő példában a szegény szó halmozódik, de az eddigi adatokhoz iga-
zodva közülük csak a folyamodóra közvetlenül vonatkozókat emelem ki.
1704: "az sok szegény rabok[na]k szorultságok miatt ... Az szegény özve-
gyek[ne]k ... szegény öreg szolgálójának és szegény rab édes egy gyermek if-
jacskám[na]k ... szegény alázatos szolgálójához ... szegény rab fiammal ... sze-.
gény nemzetünk ... szegény öreg árva szolgálója" (116).

Szorosan kapcsolódnak ehhez a csoporthoz a kicsinyítés szavai, a folya-
modót (ezúttal is jelzői szerepben) kisebbítő szavak. Például 1704: "alázatos
kissebb szolgájazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Rácz István [hadnagy]" (109), "Alázatos leg kissebbik szol-
gája II egyik lovas ezerének kapitánya" (105), "méltatlan leg kissebbik alá-
zatos szolgája II Bárczai Zsigmond [vicecolonellus 'alezredes']" (122); 1705:
"Alázatos legh kisebbik szolgája II Haraszty László [zászlótartó]" (257); 1706:
"alázatos leg kissebbik szolgája II Győry Nagy János [lovas ezredes]" (303).
A kisebbítés szándékát és kifejeződését egyértelmüen mutatja, hogy ezek az
adatok rendre tisztek aláíró formuláiból idézhetők. E formula eredeti motivá-
ciójának gyengülését, halványulasát mutatja néhány ellenpélda, egy katona
és egy jobbágylakos folyamodványa. VÖ.1705: "Alázatos méltatlan legkisebb
szolgája II Réti Márton [katona]" (185). Esze Tamás jegyzetéből azonban
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tudjuk, hogy Réti Márton felesége "Szászfán, Újlakon és Alsó-gagyban volt
birtokos" (uo. 2. sz. jegyzet); 1706: "legh kissebbik érdemtele[n] jobbágyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
Phülöp Dömötör Kétyén lakozó" (345). Ezt a legkisebb szolgája-típust Ker-
tész Manó (Száll. 188) a "XVIII. század elejétől fogva divatos" udvariassági
kifejezések kőzt emlí ti.

Nagy számban fordulnak elő kicsinyítőképzős szavak a kérés, a kért
juttatás, engedmény stb. kisebbítésének, jelentéktelenítésének szándékával
(vö. Kertész: Száll. 178). Például 1. 1706: "méltóztassék ... magamnak s
nyomorult cselédkéimnek[!] táplálásunkra kenyérnek való búzácskdt adatni"
(350). ~HGFEDCBA2 . 1704: "méltóztassék ... kezemben bocsátani [a puszta udvarhá-
zat], hogy az fellyebb meg írt ahoz való emberkék [=jobl;>ágyok] ha csak
házam népét tüzi fával tartyák is, ne légyek sollicitus felőlök" (91). ~ 3 .

1707: "Felséged ... fiscalitássi kőzőtt vagyon egy Gyón nevü falutska, ...hogy
Felséged jó k[e]g[ye]lmességét tapasztalhatnám azon specificált jószágotská-
nak[!], ...nékem ... való adásában" (458). ~ 4 . 1709: "csinálhassak valami
hajlékocskát házam népinek" (499). - 5 . 1706: "Az lovam ... el veszet ...
talá]n] valami lovacskát vehetnék" (370). - 6 . 1704: "méltóztassék ... öcsém
... portiócskájával kegyelmesen meg gratiázni" (91). - 1 . 1706: "vagyon ...
egy Inánd nevü prediumocska melly Inánd nevü prediumocskát Fel-
ségedtül ... meg adatni kívánok" (312-3). - 8 . 1706: "lovat szerezhessek
magamnak és ahhoz való szerszámotskát" (302).

Akicsinyítőképzős szavak máskor (ugyancsak bőséggel adatolhatóan) a
kérelmező meglevő vagy egykori vagyonának, értékeinek csekélységét, elég-
telenségét kívánják érzékeltetni. Például 1. 1705: "értékecskémbill ki fogy-
ván, elégtelenné lettem" (204). - 2 . 1707: ,,[öcséim] utánnam készek jűni
és holmiczkémet ott hadni, s veszni" (444). - 3 . 1706: "minden ingó és
ingatlan javaczkáinktól ki pusztítattunk" (307). - 4 . 1704: "valami kevés
jószágocskám volt" (89). - 5 . 1705: "kinek egy, s kinek kettő, s három
marháczkánk lívén" (245). - 6 . 1704: "semmi nyereségecskénk nem lehet-
vén" (110). - 1 . 1706: "kétt ökröcském volt" (344). - 8 . 1707: "nem lévén
több egy tehénkémnél" (450).

Ennek a kicsinyitőképzős adat csoportnak a nyomatékosítására érték- .
telenséget kifejező minőségjelzők és kis mértéket kifejező mennyiségjelzők
szolgálnak. Például: 1. 1704: "elmémmel ezt találtam fel magamb[an], va-
lami hitván egy lovacskát s II taligát szerezvén magamnak valami kis vé-
kony [!] kereskedéshez fogván s alkalmaztatván életemet" (178-9). - 2 .

1706: "mind [en] cselédemet, inghó és inghattlan kevés jószágocskámot vesz-
tib [en] itt hagyván" (315); [Keltezetlen:] "az mi kevés jószágocskám volt"
(520); [Keltezetlen:] "és vólt atyánkról áló kevés jószágocskánk, mely jószá-
gocskánkot az felesége attya egészen el foglalta" (521). - 3 . 1705: "kevés
marháczkáinkat lígyen szabad füzetésünkért a' pásztornak őrzenyi" (245).
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Két adat arra is van, hogy a folyamodó (egy-egy katona) magát ne-
vezi meg kicsinyítőképzős szóval (1705:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"szolgácskája, karabélyos katonája"
[241zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli' 1707: "Alázatos egyigyű szegény szólgácskája" [438]), de főleg a csa-
ládtagok, a gyermekek említése történik ilyen módon. Ennek a közkeletű
használatnak azonban ebben az irat- és szövegtípusban nyilvánvalóan nem
becéző vagy pusztán csak életkorra utaló megnevező funkciója van. Ezek
a kicsinyitőképzős szavak épp úgy a folyamodó nyomorúságos helyzetének
bemutatását, megjelenítését célozzák, mint a fentebb számbavett típusok.
Azt mondhatjuk, hogy a többi kicsinyítőképzős származék szóval a kőzős
szóhangulat kapcsolja (méghozzá szorosan) egybe őket: a gyámolítatlan-
ságra, a segítségkérésre eső nyomaték. A képző jelentésmódosító funkciójá-
nak ezúttal tehát fontos része a szóhangulat. Ez a szóhangulat a folyamodó
érveléséből, érvelési módjából fakad. A folyamodványok szövegtípusának, ti-
pikus kentextusának éppen ekként lesznek az efféle szavak szerves, az együt-
tes hatást erősítő elemei. Példáull. 1705: "azon szegény aprós neveletlen ár-
váim" (214); 1707: "aprós árváimrrak táplálásokra" (440). - 2. 1705: "meg
maradván két kis neveletlen árvácskái" (214); 1705: "azon eöt árváczkái az
én gond viselésem alá maradtanak" (290). - 3. 1704: "appró cselédkéimnek,
feleségemnek miként viselhessem gondgyokat" (178); 1706: "ha valahol ma-
gam el esem is, az cselédkém vehesse hasznát" (349); "most éhel halásra ju-
tok szegény gyámoltala[n] cselédkéimmel" (350). - 4. 1704: "szegény árva
fiacskám[mJal" (156). - 5.1705: "csupán csak egy leánkámmal (mellyet is
a' nyereg főb [en] hozván által) jöttem a' N[agysá]god hűségi re" (204).

A kuruc vitézek folyamodványainak bemutatott példacsoportjaiból ket-
tős tanulságot vonhatunk le. l. A formulák még egy rájuk épűlő, hivatalo-
sabb irat- és írástípusban sem válnak kötötté, azaz megkötötté vagy - mai
szavakkal mondva - merev sablonná, klisévé. Az a motiváció és szándék,
ami a formulát létrehozza, elterjeszti, ill. életben tartja, formulavariációkat
is bőséggel teremt. Az ezúttal idézetteknél is gazdagabban. A formulákat
létrehozó, kiformáló igény bizonyul erősnek és - időszakokhoz és helyze-
tekhez kötötten - tartósnak, s nem egy-egy formulaváltozat. - 2. Más
szempontból megfogalmazva: a formuláknak éppúgy vannak alak- és (akár
csak szóhasználati különbségben megmutatkozó) jelentésváltozataik, mint
bármely nyelvi jelnek vagy jelcsoportnak. S ahogy hasonló helyzetekben
különböző formulákat (tehát variációkat, szinonÍmákat) használhatunk, úgy
különböző helyzetekben és helyzetekre ugyanaz a forrnula is használható.
Ebből azonban az következik, hogy a formulák (varlációkban, székapcsola-
tokban megmutatkozó) alakváltozari és szinonimikai kapcsolata mellett a
formuláknak (más-más személyre, valóságra vonatkozó használatban meg-
mutatkozó) poliszémiájára is kellő figyelemmel kell lennünk.
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