Megszólítások, tiszteleti jelzők és fordításuk
(a példák az utolsó kivételével Régi magyar levelestár című kötetből való)

post humilimam servitiorum meorum commendationem, deus omnipotens Reverendissimam Dominationem Vestram diu conservet felicem et sanam...
alázatos szolgálatomnak ajánlása után a mindenható Isten sokáig őrizze meg Főtisztelendő Uraságodat boldogságban és épségben...

Sigismundus Dei gratia Transylvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpinae et Sacri Romani Imperii Princeps, Partium Hungariae Dominus, Aurei velleris Eques, et Siculorum Comes etc. Universi nobis sincere dilecti! salutem et gratiam...
Zsigmond, Isten kegyelméből Erdély, Moldva, Havasalföld és a szent római birodalom fejedelme, Magyarország részeinek ura, az arangyapjas rend lovagja és a székelyek ispánja stb. Nekünk őszintén kedves mindannyian! békét és kegyelmet...

Spectabilis ac magnifice domine, patrone et compater mihi semper observandissime, post servitiorum meorum addictissimam commendationem... 
Tekintetes és nagyságos pártfogó uram és mindig tiszteletre méltó atyatársam, szolgálataimnak odaadó ajánlása után...

Dominationis vestrae spectabilis sevitor et compater deditissimus 
Tekintetes nagyságodnak alázatos szolgája és atyatársa...

Illustris ac magnifice domine observandissime, servitiorum meorum paratissimam commendationem...
Híres, nagyságos és igen tisztelt uram, készséges szolgálataimat ajánlom...

Spectabilis ac Magnifice domine, domine patrone mihi benignissime, post servitiorum meorum addictissimam mei commendationem...
Tekintetes és nagyságos uram, nekem jóságos pártfogó uram, szolgálataimnak odaadó ajánlása után...

Illustrissime et Mgnifice domine, domine patrone gratiosissime. Salute praemissa, servitiorum meorum humilem commendationem... 
Fényességes és nagyságos uram, legkegyelmesebb patronus uram, üdvözletemnek előrebocsáásával szolgálataimnak alázatos ajánlását küldöm...

Spectabiles magnifici, generosi, egregii prudentes ac circumspecti domini, amici observandi. Salute servitiorum commendatione praemissa...
Tekintetes, nagyságos, nemes, jeles, bölcs és körültekintő uraim, nagyra becsült barátaim. Előrebocsátom üdvözletemet és szolgálataim ajánlását... 

servitor paterninatis vestrae...
atyaságod szolgálja

filius genesrositatis vestrae semper obediens...
nemzetességtek mindenkor engedelmes fia...

dominationis vestrae magnificae servitor paratissimus...
méltóságos uraságodnak készséges szolgálja...
Celsissimus Dominus Franciscus Rákóczi. Dei Gratia Electus Transylv. Princeps, Partium Regni Hungariae Dominus et Siculorum Comes Perpetuus, de Saáros eiusdemque Cottus Supremus et Peretuus Comes etc. etc.
Felséges Rákóczi Ferenc úr, Isten kegyelméből Erdély választott fejedelme, a Magyar Királyság részeinek úra, a székelyek örökös ispánja, Sárosból, és ugyane vármegyének fő és örökös ispánja. stb. stb.



