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Az írástudás, a latin vagy magyar 
nyelvű írásban, oklevélszerkesztés-
ben való jártasság régen igen ritka 
volt. Az ilyen tudással, gyakorlattal 
rendelkezőt nagyon megbecsülték, és 
egy-egy szűkebb társadalmi közös-
ségben a megbecsülés jeleként az 
iskolai végzettséget, illetve a latin és 
magyar nyelvben való jártasságot a 
névhez csatolt deák utójelzővel ki is 
fejezték. „Így aztán például Dési Já-
nos deák vagy egyszerűen csak János 
deák néven emlegettek valakit – írja 
Szabó T. Attila – azután, hogy a latin 
nyelvben való jártasságot iskolai ta-
nulással megszerezte.” 

A deák (lat. literatus) foglalkozású 
írástudó személyek tanulmányaik (a 
legfontosabb tananyagnak az el-
helyezkedéshez nélkülözhetetlen le-
vélfogalmazás számított) befejezése 
után falusi vagy városi iskolákban 
tanítottak, a széki vezetésben töltöttek 
be kisebb-nagyobb tisztségeket, főleg 
a XVI. század második felétől, amikor 
a reformáció nyomán az anyanyelvű 
írásbeliség elterjedt, s megnőtt a ke-
reslet az írástudó személyek iránt. A 
világi értelmiséginek számító deákok 
közül sokan jegyzők, jogtudó alkalmi 
ügyvédek, azaz korabeli szóhaszná-
lattal prókátorok, valamint végre-
hajtók, esküdtszéki ülnökök, vice-
királybírók stb. lettek. Mások fénye-
sebb utat jártak be, még ennél is ma-
gasabbra jutottak: egy-egy földesúr 
tiszttartói, azaz birtokainak ügyinté-
zői lettek, esetleg a XVI. század 
második felétől a fejedelmi udvarban 
teljesítettek íródeáki feladatokat (le-
veleket szerkesztettek, fogalmaztak, 
másoltak stb.). Itt mind önmaguk, 
mind az egész családjuk számára ne-
mességet is szerezhettek, ugyanis a fe-
jedelmek munkájukat sok esetben az-
zal hálálták meg, hogy a nemesek kö-
zé emelték őket.

A XVI-XVII. század folyamán 
keletkezett írott források (jegyző-
könyvek, testamentumok, egyez-

csonyfalvát is képviseli jogtudóként a 
törvény előtt. 1602-ben, a Giorgio 
Basta parancsára tartott hadiszemlén 
falustársával, Lázár deákkal együtt 
lófőként esküszik fel II. Rudolf 
császár hűségére. 1607. június 19-én 
Rákóczi Zsigmond fejedelem Al-
másy előnévvel nemességet és címert 
adományoz neki mint derzsi Petky 
János familiárisának, s ennek megfe-
lelően az 1614. évi lustrális könyvben 
már Almásy István néven nobilisként 
fordul elő.

1625-ben almási Bencző György 
deák nevével találkozunk a források-
ban. Az udvarhelyszéki nemesek, ló-
fők, darabontok, hadi szolgálatra 
visszaszerzett székelyek és jobbágyok 
1627. évi összeírásában almási Lu-
kács deák neve szerepel.

Nagy kitüntetésben részesítette 
Bethlen Gábor fejedelem 1628. július 
7-én az ugyancsak Homoródalmásról 
származó Kovács Pétert, István deák 
egykori tanítványát, aki ekkor a 
fejedelmi udvar kancelláriájának 
esküdt íródeákja volt. A fejedelem, 
értesülvén tanácsosaitól Péter tudo-
mányszeretetéről és az emberek előtti 
kedvességéről, a latin nyelvben és 
szépírásban való jártasságáról, melyet 
az udvarnál mint a levelek leírója szer-
zett, őt és általa atyját, Kovács And-
rást, két testvérét, Antalt és Jánost, s 
mindkét nemű örököseit a paraszt és 
szolgai rendből kivette, az Erdélyben 
és a magyarországi Részekben levő 
valódi, igaz és kétségtelen nemesek 
közé emelte fel és iktatta be. Címerül 
pedig e nemességi jelvényt adta ne-
kik: égszínkék pajzs, melynek meze-
jében nagy üregű kőszikla (az almási 
barlang – megj. M. J.) emelkedik ki, 
rajta természetes színben, egész nagy-
ságban festett oroszlán felemelkedő 
állásban, bal lábával kivont nehéz tőrt 
tart, a jobban írótollat; a pajzs felett 
lezárt katonai sisak, melyet gazdagon 
ékesített királyi korona fed, rajta ter-
mészetes színű pelikán, mely saját 
szívét mardosva, mellette levő két kis 

ségeket, örökséget és adományokat 
rögzítő levelek, hadiszemlék alkal-
mával készült összeírások) segítsé-
gével ennek a világi értelmiségi ré-
tegnek a léte, száma és társadalmi 
szerepe a Kis-Homoród mentén is jól 
nyomon követhető. Az írott forrá-
sainkban előforduló deákok és pró-
kátorok száma egyértelműen bizo-
nyítja, hogy az általunk kiválasztott 
vidéken az írásbeliségnek igen mély 
gyökerei vannak.

A II. János hadában híven szolgált 
udvarhelyszéki főemberek és lófők 
1566. július 11. előtti névsorában e vi-
dékről ott találjuk karácsonyfalvi 
György deákot, széki vicekirálybírót, 
aki a későbbiekben szentpáli Kornis 
Farkas királybírósága alatt is viselte 
még ezt a tisztséget.

A homoródalmási Baczó István 
deák (felesége Fábián Borbála volt, 
leánya homoródszentmártoni Biró 
Györgyné, született Baczó Katalin), 
vagy egyszerűen csak István deák 
1595-től jelenik meg a széki protokol-
lumok lapjain. 1600-ban több perben 
mint prókátor (ügyvéd) szerepel. Az 
év folyamán többen is (karácsonyfalvi 
Tamás Kovács, kénosi Gál Péter, 
városfalvi Boldizsár Lukács, égei 
Burján János, szentlászlói Vass Péter, 
almási Felházi László) prókátoruknak 
vallják. Lövétét, Zetelakát, Kará-

Íródeákok, prókátorok
a XVI-XVII. században
a Kis-Homoród mentén

Almási Kovács Péter Deák címere
Pálmay József: Udvarhely vármegye
nemes családjai. Székelyudvarhely,
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fiát vérével itatja; a sisak csúcsából 
színes szalagok folynak le. Továbbá 
almási házát minden adótól, földjei 
termését a tizedtől mentesítette, s erről 
saját kancellára és titkára aláírásával 
megerősített függőpecsétes adomány-
levelet adott ki. Az adománylevelet az 
1629. április 3-án tartott országgyűlés 
megerősítette. Ettől kezdve Péter de-
ák az Almási előnévvel élt (1629. de-
cember 20: „Almasi Kouacz Peter De-
ak Vram az Mű Kgls. Vrunk eő Felge. 
Gabriel Isten kegielmessegeből az 
Szent Romai birodalomnak az Erdeli 
Orszag Fejedelmenek s. s. Nagiobbik 
Cancelariaian egjik hűteös Notar”. 
1635: „Almasi Peter Deak”). Szemé-
lye valószínűleg megegyezik azzal az 
Almási Péterrel, aki 1641-ben Szent-
egyházasoláhfalu esküdt jegyzője volt 
(„Petrum Almasi Juratum Notarium 
Sedis Olaffaluiennsis”). Sírja, mely-
nek felirata a következő: „ITT FEK-
SZIK ALMÁSI NE/MES PÉTER 
DEÁK./ AN: D: 1658./AETAE 58 
[MIVL?]”, az almási unitárius teme-
tőben még ma is látható. 

Hasonló „karriert” futott be oklán-
di Kovács János, másképp Literati 
János, a fejedelmi nagykancellária 
íródeákja is, akit 1636. március 4-én 
az udvarban különböző fontos iratok 
leírásáért, szorgalmas másolásáért I. 

Rákóczi György nemesített meg. Neki 
és általa atyjának, Kovács Györgynek 
és testvéreinek, Istvánnak, Miklós-
nak, Györgynek, Andrásnak, Bálint-
nak és Mihálynak a következő címert 
adta a fejedelem: kék színű katonai 
pajzs, mezejében természetes színben 
festett pelikán, mely csőrével mellét 
szaggatja, s négy fiát vérével eteti; 
feje fölött vállban levágott férfi kar, 
írótollat tart kezében. A pajzs felett 
zárt sisak, melyet gyönggyel és 
drágakővel ékesített királyi korona 
fed stb.

Az írás, olvasás tudománya a Kis-
Homoród felső folyásának vidékén 
sem volt ismeretlen. Közvetett ada-
taink arra utalnak, hogy Lövétén is 
tevékenykedett írástudó deák, az egy-
ház kenyerén élő tanító, akinek keze 
alól számos tehetséges, tanulni sze-
rető gyermek került ki. Mint például: 
Lövétei György, aki 1658-ban Grác-
ban, a jezsuiták iskolájában alszer-
papként bölcseletet és teológiát tanult; 
Lövétei István deák, aki 1664-ben 
Csíkkozmáson tanítóskodott; Lövétei 
János, aki 1676-ban a Pázmány Péter 
alapította nagyszombati egyetem falai 
között mélyítette tovább tudását.

Az írásbeliségben, az írott tör-
vények ismeretében, a székely per-
rendtartásban, jogrendszerben jártas 
személyek, azaz a prókátorok sem 
hiányoztak vidékünkről a XVI-XVII. 
században. 1589-ben az Osztopáni 
Perneszei István székelyudvarhelyi 
kapitány székén feljegyzett protokol-
lumokban ott találjuk káponásoláh-
falusi Tófalvi Albert, lövétei Kelemen 
Gergely és homoródalmási Gellérd 
Antal prókátorok neveit. Jó ügyvéd és 
törvényismerő lehetett homoródal-
mási Gergely Mihály lófő is, ugyanis 
1592 és 1596 között többen is próká-
toruknak vallják, akárcsak lövétei 
Orbán Máté szabad székelyt, akit 
1600 folyamán Longodári Kelemen, 
Lövétefalva, a gyepesiek, valamint 
pálfalvi Orbán Péter vallottak próká-
toruknak. Iskolázott, olvasni tudó 
ember volt szentegyházasoláhfalusi 
György Miklós szabad székely is, akit 
a kápolnásoláhfalusi Jakóc András 
arra kért fel, hogy olvassa el a neki 
címzett levelet. Ugyanekkor Szent-

egyházasoláhfaluban is tevékeny-
kedett írástudó deák. Az itt lakó Péter 
deák 1600-ban Ferenc Mártonnak 
volt a prókátora. Ipartörténeti érde-
kességből megemlíthetjük itt, hogy 
Péter deáknak „mellékvállalkozása” 
is volt: vízi energiával hajtott ványo-
lómalmot tartott fenn, amin az ún. 
szokmánynak, azaz a zekének való 
posztót ványolták a szentegyházas-
oláhfalusiak.

Homoródkarácsonyfalváról a 
XVII. század második feléből is isme-
rünk íródeákokat. Karácsonyfalvi 
Literatus András 1672-ben Homo-
ródalmásnak Vargyas felé forduló ha-
tárában egy határjáró (métális) levelet 
fogalmaz meg és ír alá a két falu elöl-
járói előtt. Az 1679. július 10-én az 
Újszékelyen tartott hadiszemle alkal-
mával készült hadköteles udvarhely-
széki székelyek katonai összeírásában 
ugyancsak Karácsonyfalváról Péter 
Deák neve szerepel.

A fentebbi néhány adatot azzal a 
szándékkal tesszük közzé, hogy hoz-
zájáruljunk a Székelyföld művelődés-
történetének jobb megismeréséhez.

Mihály János

Falusi iskolamester
(„Deák”) – vízfestmény

17. század. Pannon enciklopédia.
A magyarság története. Szerk.

Kuczka Péter. Budapest, 1994. 177.

Székely katolikus diák – vízfestmény
Régi erdélyi viseletek. 
Viseletkódex a 17. századból.
Budapest, 1990. 67. kép.
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1629. április 3-án tartott országgyűlés 
megerősítette. Ettől kezdve Péter de-
ák az Almási előnévvel élt (1629. de-
cember 20: „Almasi Kouacz Peter De-
ak Vram az Mű Kgls. Vrunk eő Felge. 
Gabriel Isten kegielmessegeből az 
Szent Romai birodalomnak az Erdeli 
Orszag Fejedelmenek s. s. Nagiobbik 
Cancelariaian egjik hűteös Notar”. 
1635: „Almasi Peter Deak”). Szemé-
lye valószínűleg megegyezik azzal az 
Almási Péterrel, aki 1641-ben Szent-
egyházasoláhfalu esküdt jegyzője volt 
(„Petrum Almasi Juratum Notarium 
Sedis Olaffaluiennsis”). Sírja, mely-
nek felirata a következő: „ITT FEK-
SZIK ALMÁSI NE/MES PÉTER 
DEÁK./ AN: D: 1658./AETAE 58 
[MIVL?]”, az almási unitárius teme-
tőben még ma is látható. 

Hasonló „karriert” futott be oklán-
di Kovács János, másképp Literati 
János, a fejedelmi nagykancellária 
íródeákja is, akit 1636. március 4-én 
az udvarban különböző fontos iratok 
leírásáért, szorgalmas másolásáért I. 

Rákóczi György nemesített meg. Neki 
és általa atyjának, Kovács Györgynek 
és testvéreinek, Istvánnak, Miklós-
nak, Györgynek, Andrásnak, Bálint-
nak és Mihálynak a következő címert 
adta a fejedelem: kék színű katonai 
pajzs, mezejében természetes színben 
festett pelikán, mely csőrével mellét 
szaggatja, s négy fiát vérével eteti; 
feje fölött vállban levágott férfi kar, 
írótollat tart kezében. A pajzs felett 
zárt sisak, melyet gyönggyel és 
drágakővel ékesített királyi korona 
fed stb.

Az írás, olvasás tudománya a Kis-
Homoród felső folyásának vidékén 
sem volt ismeretlen. Közvetett ada-
taink arra utalnak, hogy Lövétén is 
tevékenykedett írástudó deák, az egy-
ház kenyerén élő tanító, akinek keze 
alól számos tehetséges, tanulni sze-
rető gyermek került ki. Mint például: 
Lövétei György, aki 1658-ban Grác-
ban, a jezsuiták iskolájában alszer-
papként bölcseletet és teológiát tanult; 
Lövétei István deák, aki 1664-ben 
Csíkkozmáson tanítóskodott; Lövétei 
János, aki 1676-ban a Pázmány Péter 
alapította nagyszombati egyetem falai 
között mélyítette tovább tudását.

Az írásbeliségben, az írott tör-
vények ismeretében, a székely per-
rendtartásban, jogrendszerben jártas 
személyek, azaz a prókátorok sem 
hiányoztak vidékünkről a XVI-XVII. 
században. 1589-ben az Osztopáni 
Perneszei István székelyudvarhelyi 
kapitány székén feljegyzett protokol-
lumokban ott találjuk káponásoláh-
falusi Tófalvi Albert, lövétei Kelemen 
Gergely és homoródalmási Gellérd 
Antal prókátorok neveit. Jó ügyvéd és 
törvényismerő lehetett homoródal-
mási Gergely Mihály lófő is, ugyanis 
1592 és 1596 között többen is próká-
toruknak vallják, akárcsak lövétei 
Orbán Máté szabad székelyt, akit 
1600 folyamán Longodári Kelemen, 
Lövétefalva, a gyepesiek, valamint 
pálfalvi Orbán Péter vallottak próká-
toruknak. Iskolázott, olvasni tudó 
ember volt szentegyházasoláhfalusi 
György Miklós szabad székely is, akit 
a kápolnásoláhfalusi Jakóc András 
arra kért fel, hogy olvassa el a neki 
címzett levelet. Ugyanekkor Szent-

egyházasoláhfaluban is tevékeny-
kedett írástudó deák. Az itt lakó Péter 
deák 1600-ban Ferenc Mártonnak 
volt a prókátora. Ipartörténeti érde-
kességből megemlíthetjük itt, hogy 
Péter deáknak „mellékvállalkozása” 
is volt: vízi energiával hajtott ványo-
lómalmot tartott fenn, amin az ún. 
szokmánynak, azaz a zekének való 
posztót ványolták a szentegyházas-
oláhfalusiak.

Homoródkarácsonyfalváról a 
XVII. század második feléből is isme-
rünk íródeákokat. Karácsonyfalvi 
Literatus András 1672-ben Homo-
ródalmásnak Vargyas felé forduló ha-
tárában egy határjáró (métális) levelet 
fogalmaz meg és ír alá a két falu elöl-
járói előtt. Az 1679. július 10-én az 
Újszékelyen tartott hadiszemle alkal-
mával készült hadköteles udvarhely-
széki székelyek katonai összeírásában 
ugyancsak Karácsonyfalváról Péter 
Deák neve szerepel.

A fentebbi néhány adatot azzal a 
szándékkal tesszük közzé, hogy hoz-
zájáruljunk a Székelyföld művelődés-
történetének jobb megismeréséhez.

Mihály János
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