
H f l G V f o m ó n y 

Háromszék szellemi kisugárzása 
Nemcsak szóbeszéd, hanem tényekkel is bizonyítható, hogy az egykori Háromszék 

vármegye (Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és Bardóczszék) - a mai Kovaszna megye - népessége 
nagyon sok tanult embert és alkotó értelmiségit adott a kultúrának. 

Mivel magyarázható a „szellemi túltermelés"? Nehéz és talán sohasem fogunk e kérdésre 
meggyőző választ találni. Legfeljebb feltevéseinket tudjuk összefoglalni. 

A háromszékiek kiugrása a XVI. században kezdődött. A középkorban a székelység zárt 
katonai társadalma nem engedte á közösségtől való elszakacfást, katonai és politikai 
érdemekkel lehetett hírnevet és megbecsülést szerezni. A tudás nem állt magasan az 
értékhierarchiában. 

A középkorról kevés adattal rendelkezünk. A legrégibb iskolatörténeti forrásokból 
tudjuk, hogy a XV. században iskolamesterek tanítottak Hidvégen, Élőpatakon és Szentka-
tolna falvakban. Ennél sokkal több iskola lehetett. Valószínű, hogy a haralyi kolostorban is 
folyt szerzetesnevelés. 

1520-ig mintegy 2026 erdélyi diák tanult külföldi egyetemeken. Túlnyomó részük a 
nagyobb erdélyi városokból - Szeben, Brassó, Kolozsvár, Beszterce, Medgyes, Szászsebes, 
Torda, Gyulafehérvár-származott. A székely székek közül inkább Aranyos- és Marosszék-
ből mentek tanulni. A keleti székek csak néhány helységgel szerepelnek, de azok is, 
Gyergyószentmiklós kivételével, háromszéki falvak, Nyúj tód, Vargyas, Uzon, Nagyajta, 
Bacon, Kézdivásárhely. 

A reformáció elterjedésével egyre több iskola alakult. Biztosan tudjuk, hogy a XVI. század 
utolsó évtizedeiben iskolák működtek Bölönben, Kovásznán, Gidófalván, Zalánban, Kézdi-
vásárhelyen, Illyefalván, Rétyen, Márkosfalván, Kézdi-Albisban, Dálnokban, Sepsiszentki-
rályban. 

A fejlett szász iskolai oktatás is hatott a háromszéki iskoláztatás fejlődésére. Honterus 
brassói iskolájában 1552-1554 között számos háromszéki fiatal tanult. Két évvel később az 
árkosi Veress Péter volt a brassói iskola rektora.1 A XVI. században a székely peregrinusok 
száma csekély, de ezeknek is java része háromszéki fiatal. 

A döntő fordulat a XVII. században következett be. Minden túlzás és lokálpatriotizmustól 
való félelem nélkül elmondhatjuk, hogy a keleti székek (Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, Bardócz-
szék) a XVII. századtól az erdélyi értelmiség kifogyhatatlan utánpótlási területének 
mondhatók. S nemcsak az iskolába járók és külföldi tanulásra vállalkozók számának 
növekedéséért. A Háromszékről kikerülő értelmiségieket a XVII. századtól Apáczai Csere 
János méltó kortársaiként és hagyatékának folytatóiként, a korszerű eszmei irányzatok és 
politika élvonalában találjuk. 

Erdélynek szellemi kapcsolatai a XVII. század eleiéig elsődlegesek a német központokkal 
(Wittenberg, Heidelberg, Heilbronn) alakultak (Árkosi Veress Péter is Wittenbergben 
tanult). A harmincéves háború kitörése és a reformáció kálvini irányzatának megerősödése 
után a kapcsolatokat Hollandia, s részben Anglia irányába bővítették. A felvilágosodás felé 
haladó Európa legpolgáriasultabb szellemi központjaiból hozták a kartezianizmust, purita-
nizmust, presbiterianizmust, az anyanyelv és a természettudományok fontosságának felis-
merését. Á háromszéki diákok hollandiai bujdosásuk éveiben Angliában is megfordultak. 

1 Dankovits Ádám: Az oktatásügy kezdeteiről Székelyföldön. Korunk 1970. 11. sz. 
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Apáczai Csere János jelentős kortársai közül Háromszékről származott Gidófalvi Szabó 
Balázs, Martonfalvi Tóth György, Kovásznai Cs. Péter, Mogyorósi Elek, Árkosi Mihály 
Benedek, Gidófalvi Csulak János, Sikó János, Zabolai Antal Miklós, Illyefalvi Szász Miklós, 
Gidófalvi Cs. István, Kézdivásárhelyi Péter, Kézdivásárhelyi István, Köpeczi János, 
Szentgyörgyi Beke György, Uzoni Sz. Balázs. 

Köpeczi Jánost Apáczai 1658 júliusától a „syntassis praeceptorának" rendelte, valószínű 
mestere terelte tehetséges tanítványának figyelmét Descartes filozófiája felé. Hollandiában 
egyik vitatkozását De Cometis címmel tartotta, melyben a kartezianus fizika legpozitívabb 
alapelvét fejtette ki: a természeti jelenségek magyarázatához nincs szükség a különféle forma 
szubsztanciálisokra. Később Coccejusnak, a leydeni egyetem rektorának elnöklete alatt 
orvosdoktori fokozatot szerzett. Külföldi tanulmányai befejeztével a sárospataki kollégium 
professzora lett, a főiskola menekülése után (1673) Apafi fejedelem udvari orvosának 
nevezték ki. Bethlen Miklós is megemlékezik önéletírásában a „derék medicinae doktorról". 

A legfelvilágosultabb puri tanusok közé tartozott a nagy tudományú Martonfalvi Tóth 
György. Egy évig Angliában is bujdosott . Mint váradi professzor, a vár feladása után az 
ifjúságot a debreceni kollégiumba vezette. Martonfalvi tanítványa volt Apáti Miklós 
(1662-1724), aki bátran hirdette professzora meggyőződését: a vizsgálódás szabadságát. A 
presbiteriánus Gidófalvi Csulak János is, egy évig Angliában tanult. Hazatérése után 
Bisterfeld professzor mellé rendelték a filozófia lektorának. Apáczai Csere Jánost is tanította. 
Nem sokáig végezhette küldetésként felfogott tanító-oktató munkáját. Azzal vádolták, hogy 
a sátoros ünnepeken nem mondot t az alkalmakhoz illő beszédeket, s csak a gyülekezet 
énekléséből lehetett megállapítani az alkalomszerűséget. Apáczai Csere az Oratio de studio 
sapientiae című beköszöntőjében Gidófalvi Csulak Jánost a kiváló tudósokkal, Szegedi Kis 
Istvánnal, Szenczi Molnár Alberttel, Geleji Katona Istvánnal, Medgyesi Pállal, Keresztúri 
Pállal, Tolnai Dali Jánossal egy sorban említette. A jeles tudós egyszeriben eltűnt, vagy korán 
elhalt, vagy meggyőződéséért visszavonulásra kényszerítették. 

Az Angliában is járt, presbiteriánus Kovásznai Cs. Péter (1617-1673) a püspöki megbíza-
tást - meggyőződéséhez ragaszkodva - csak évenként megújításra kerülő megbízatásként 
volt hajlandó elvállalni. Kovásznai Cs. Péter Apáczai megvalósításra nem került akadémia-
alapítási tervét újra előterjesztette. Azt javasolta, hogy „azon erővel, mellyel immár három 
Collég iumot tudunk, egy academiát erigalnánk". Vagyis, a három kollégium felső tagozatát 
egyetlen akadémiává kellene egybeolvasztani. Az így megtakarított kiadásokból kitelne az 
akadémia költsége.2 Kovásznai Cs. Péter román nyelvű iskolák és nyomda felállítására, 
valamint a románul nem tudó idegen papoknak a román gyülekezetek éléről való eltávolítá-
sára is hozott fontos intézkedéseket. 

Minden bizonnyal Árkosi Mihály Benedek személyében kell keresnünk azon tudós 
férfiaknak egyikét, akik a külföldi stúdiumokra készülő Apáczait a nyugati kultúra 
szabadabb szellemének befogadására előkészítették. Apáczai Csere Jánossal egyszerre 
iratkozott be a franekerai egyetemre Gidófalvi Cs. István. Nem tudományos teljesítmény, de 
említésre méltó, hogy a Mogyorósi Elek volt az, aki Apáczai Csere temetésén, elsőnek 
gyászolta a korán elhunyt tudósban az erdélyi művelődés nagy veszteségét.3 

A XVII. század jeles tudósa volt Árkosi Benedek, a kolozsvári unitárius kollégium lektora, 
aki a paduai egyetemen orvostudományt hallgatott és Franekerában orvostudori oklevelet 
szerzett. Említést érdemel De laudibus philosophiae et medicinae (1639) címmel előadott 
disputációja. A század egyik leghíresebb hitvitázójáról, Kézdivásárhelyi Matkó Istvánról 
jegyezték fel, hogy egyszer a jezsuita Sámbár Mátyással halálra disputált és legyőzvén ellenét, 
életének megkegyelmezett és csak két fogát húzatta ki. Ezért nevezte Sámbárt egy 
vitairatában „foga vesztett"-nek. Gelencén született a régi székely poéta Szőke Ambrus. 

A Háromszékről származott értelmiségiek jóformán alig kerültek vissza szülőföldjükre. A 
keleti székek nem tudták befogadni a külföldi tanulmányokról visszatért, világjárt, képzett 
fiaikat. A „művelt emberfőkre" a fejlettebb központoknak nagyobb szükségük volt. Csak 
egészen kivételes esetekben fordult elő, hogy olyan tudós elme, mint a Sóváradról 
(Marosszék) származó Váradi Mátyás Háromszéken (Kézdivásárhelyen) tevékenykedhetett. 
Tudnunk kell, hogy Utrechtben himlőről és kanyaróról disputált, és 1669-ben Franekerában 

2Herepei János: Az akadémia szükségességének gondolata Erdélyben 1672-ben. In. Herepei].: 
Adattár a XVII . századi szellemi mozgalmaink történetéhez II. Bp.-Szeged. 1966. 633-639. old. 
' ő án Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 538. old. 
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orvossá avató értekezését az aszkórról, a tüdőv.szről tartotta. Valószínű, hogy a kézdivásár-
helyiek azért választották Váradi Mátyást, me. t elődje, a puritamis Tolnai István orvostudori 
képesítéssel is rendelkezett. A kézdivásárhelyieknek szükségük volt a „híres medicusra", 
ahogy Bethlen Miklós nevezi önéletírásában. Váradi Mátyás később chiliasta nézeteiért 
állását elvesztette. Tolnai István személyét és tevékenységét azért említem, mert - ha 
szűkszavúan is, de - valamelyest tájékoztat a korszerű eszmei irányzatok és tudományos 
ismeretek visszaáramlásáról a „szellemi export"-tal jeleskedő keleti székekbe. A munka 
derekát azonban a mesterek ismeretlen tanítványai végezték. 

Mikes Kelemen nevének említése mindent elmond. Róla nem szükséges külön értekezni. 
Vele kezdődik az újkori magyar irodalom. 

A XVIII. század legkiemelkedőbb tudósai és írói között tartjuk számon Hermányi Dienes 
Józsefet (Olasztelek 1699, Nagyenyed 1763). A barokk szellemében íródott Nagyenyedi 
Demokritusban már felcsillan a korai felvilágosodás egy-egy vonása. Bod Péter (Felsőcserná-
ton 1712, Magyarigen 1769) nemcsak a nélkülözhetetlen Magyar Athenas (1766) és más 
alkotások szerzője, az erdélyi románok történetéről készített kéziratos munkáját Timotei 
Cipariu is lemásolta, 1890-ben pedig Vincentiu Babes sokszorosította, hogy a „román 
tudósok használhassák".4 

A tudósok közül legkiemelkedőbb Benkő József (Bardócz 1740-Középajta 1814). A 
történetírásban az államismereti iskola módszerét és a botanikában Linné rendszerét 
alkalmazta. Nyelvészeti tanulmányokat is írt.5 

Kovásznai Sándor helyét, akinek apja, anyja Kovásznán született (Fintaháza, 1730-Maros-
vásárhely, 1792), Hermányi Dienes József és Bod Péter mellett jelöli az irodalomtörténet. 
Tudományos munkái közül jelentős Lázár János költői hagyatékának feldolgozása, Janus 
Pannonius műveinek kritikai kiadása. A „wolffiana philosophia" mintegy fél évszázados 
marosvásárhelyi „virágzásának" közepén írta önéletírását. Gheorghe íjincai 1766—1768 
között Kovásznai Sándor tanítványa volt. „Műveltségemben - emlékezett Gheorghe §incai 
tanárjára - akkor a legtöbb fáradozással az igen tudós férfiú, Kovásznai Sándor professzor 
járult, akiről, hogy mekkora humanista volt, nem fog elfeledkezni a késő utókor Carmina... 
című költeménye alapján."6 A latin nyelv korlátozását kivéve II. József minden intézkedését 
helyesléssel fogadta. Christian Wolff államfilozófiája a felvilágosodás egyik változatának 
tekinthető. 

Apor Péter (Altorja 1676-Altorja, 1752) alkotása, a Metamorphosis Transylvaniae a 
XVIII. század irodalmának jelentős alkotása. A századforduló legmarkánsabb Háromszék-
ről származó személyiségei közé tartozik Baróti Szabó Dávid (Bárót, 1739-Virt, 1819) és 
esztelneki Szatsvai Sándor (1752-1815). Baróti Szabó munkássága jól ismert az irodalomtör-
ténetből. Szatsvai Sándorról szükséges megjegyezni, hogy az első igazi újságíró-tehetség 
volt, olyan formában tudta álláspontját képviselni a közvélemény előtt, mely tollforgató 
kortársairól nem mondható el. A XVIII. század jeles alkotóinak számbavételénél nem 
felejthetjük el a Csereieket. A Háromszékről származó historikus és politikus Cserei Mihályt 
(Csíkrákos, 1667-Nagyajta, 1756) és Cserey Farkast (Nagyajta, 1717-Bécs, 1782). De 
emlékeznünk kell a Rákóczi-szabadságharc háromszéki krónikására, Dalnoki Veress Ger-
zsonra (7 1681 v. 1682-?), Baksafalvi Kelemen Didákra (Baksafalva, 1683-Miskolc, 1744), 
Ajtai Abód Mihályra (Szárazajta, 1704-Nagyenyed, 1776) a keleti nyelvek és régiségtan 
enyedi tanárára, akinek latin nyelvkönyvét (Grammatica latina, 1744) az erdélyi iskolákban 
sokáig tanulták, Borosnyai-Lukács Jánosra (Feldoboly, 1694-Kolozsvár, 1760), Benkő 
Sámuelre (Kisbacon, 1743-Miskolc, 1825) az első hazai kórboncnokra, akinek lázról, 
vörhenyről, orvosmeteorológiáról írt tanulmányait és megfigyeléseit számon tartja az 
orvostörténet. Háromszéki volt a megye ellenreformátora, Nagy Mózes. A képzőművészet-
ben az arcképfestő és rézmetsző Kóréh Zsigmond (Bikfalva, 1791-Bécs, 1793) alkotásai 
jelentősek. Legelső munkáinak egyike Horeát és Closcát ábrázolja (pasztell). Ugyancsak 
Bikfalváról származott Falka Sámuel (Fogaras, 1766-Buda, 1825) nyomdász, betű- és 
rézmetsző. Bécsben Kóréh Zsigmondnál is tanult. 1796-ban jelent meg az első könyv Falka 
betűivel, Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtárának katalógusa, ö metszette az Erdélyi 
Múzeum betűit is. 

4Benkő Samu: A magyarigeni Athenes. Sorsformáló értelem. Bukarest , 1971. 68. old. 
5Nyelvészeti munkásságáról lásd Éder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi 
Magyar Nyelvművelő Társaság. Bp. 1978. 
6Kovásznai Sándor: Az ész igazi útján. Bukarest, 1970. 36. old. 
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A XIX. században maradandót alkotott Körösi Csorna Sándor (Kőrös, 1784-Darjeeling, 
1842), Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795-Kolozsvár, 1842), Barabás Miklós (Kézdimárkos-
falva, 1810-Budapest, 1898), Gyárfás Jenő (Sepsiszentgyörgy, 1857-Sepsiszentgyörgy, 
1925), a katonák es közéleti férfiak közül Gábor Áron (Bereck, 1814-Körös, 1848), Czetz 
János (Gidófalva, 1822-Buenos Aires, 1904), Mikó Imre (Zabola, 1805-Kolozsvár, 1876), 
Berde Mária (Szentiványlaborfalva, 1815-Kolozsvár 1893). 

Körösi Csorna Sándor tanulóéveivel kapcsolatban mégis emlékeztetni kell az olvasót, 
hogy Csorna enyedi tanulóévei idején a kollégiumban az új szellemet főleg Benke Mihály, 
Benkő Ferenc és Herepei Ádám képviselték. Közülük Benke Mihály Háromszékről 
származott (Oroszfalu), aki a „bölcseikedényt" egész terjedelmében tanította, Kant műveit 
is felhasználta előadásaiban. 1815-1817 között a Georgia Auguszta Egyetem aláíró diákjai 
között három háromszékit is találunk. Illyefalvi Kiss Ferencet, Gödri Ferencet (Illyefalva) és 
Szabó Lászlót (Sepsizalán).7 

Szemerjai eredetű a hírneves Szász család. (Gondoljunk Szász Károly jogtudósra, Szász 
Domokos püspökre is ifjú Szász Károly költőre.) A század első felében írta jogtudományi és 
történeti tanulmányait Gál László (Hilib, 1777-Kolozsvár, 1848). Háromszékről indult 
Laborfalvi Róza apja, Benke József (Káinok, 1781-Diósgyőr, 1855) kolozsvári színész és 
Jancsó Pál (Gidófalva, 1761-Kolozsvár, 1845) színész, az első erdélyi színtársulat tagja. A 
századforduló éveiben (1897-1912) fejtette ki nyelvészeti munkásságát Bálint Gábor 
(Szentkatolna, 1844-Temesvár, 1913) a keleti nyelvek (ural-altáji, mandzsu, burját-mongol) 
tudós professzora. 

A kor kívánalmainak megfelelően jelentősen gyarapodott a természettudományokkal, 
mezőgazdasággal, gazdaságtannal foglalkozó értelmiségiek aránya. Berde Áron (Laborfalva, 
1819-Budapest, 1892) a közgazdaságtan és a pénzügytan témaköreiben írt tanulmányokat, 
Barta István (Nagyajta, 1805-Kiskőrös, 1865) az evolúcióelmélet hazai képviselői közé 
tartozik, Bedő Albert (Sepsikőrispatak, 1839-Budapest, 1918) az erdőgazdálkodás területén 
fejtett ki értékes tevékenységet, Benkő Dániel (Kézdivásárhely, 1799-Bp, 1883) szerzője és 
szerkesztője a Mezei gazdaság (1855-1868) című hatkötetes összefoglaló könyvnek. Bodola 
Lajos (Kézdimárkosfalva, 1825-Kézdimárkosfalva, 1897) a szabadságharc után - részt vett 
Háromszék önvédelmi harcaiban — Itáliában út-, vasút-, híd- és vízműépítési munkálatokat 
irányított, hazatérése után a rizstermesztés meghonosításában ért el eredményeket. De 
figyelmet érdemel francia nyelven írt emlékirata (Memoire sur le gaune), amit olasz nyelvre 
is lefordítottak. A század utolsó évtizedeiben barangolt a világban Barátosi Balogh Benedek. 
Séta a világ körül című könyve ezer képpel és színes térképpel a századelő népszerű 
olvasmányai közöt t szerepelt. 

A XX. században élt és dolgozott alkotó értelmiségieknek csak a nevét soroljuk fel. 
Benedek Elek (Kisbacon), Jancsó Benedek történész (Zágon), Barabás Samu történész 
(Papolc), Csutak Vilmos történész (Zágon), Bányai János geológus (Kézdivásárhely), 
Debreczy Sándor pedagógus (Kőrös), Varga Nándor képzőművész (Sepsiszentgyörgy), 
Brósz Irma képzőművész (Kovászna), Borbáth Károly történész (Vargyas), Elekes György 
író (Kézdivásárhely), Holló Ernő költő (Sepsiszentgyörgy), Jakabos Ö d ö n (Kézdivásár-
hely), Romulus Cioflec író (Árapatak). 

Nem alkothatunk átfogó képet a megye népességének szellemi potenciájáról, ha nem 
soroljuk fel - a teljesség igénye nélkül - a kortársakat, akik alkotásaikkal napjainkban 
gazdagítják az ország kultúráját. Beke György író (Uzon), Domokos Géza író, szerkesztő 
(Zagon), Veress Dániel író (Sepsiszentgyörgy), Egyed Ákos történész (Bodos), Székely 
Zoltán régész (Sepsiszentgyörgy), Antal Árpád irodalomtörténész (Nyúj tód) , Csiki László 
író (Sepsiszentgyörgy), Dancsuly András pedagógus (Lisznyó), Bogdán László (Sepsiszent-
györgy), Gazda József műkritikus (Sepsiszentgyörgy), Gazdáné Ölosz Ella képzőművész 
(Kovászna), Gazda Klára néprajzkutató (Sepsiszentgyörgy), Csiki Kálmán ideggyógyász 
(Kézdiaibis), Kis Zoltán biológus, Zágoni Áttila író (Kovászna), Kónya Ádám művészettör-
ténész (Sepsiszentgyörgy), Deák Ferenc képzőművész (Kökös), Csutak Levente képzőmű-
vész (Kovászna), Borcsa János kritikus (Szentlélek), Bíró Béla színkritikus (Köpec), Plugor 
Sándor képzőművész (Kökös), Szilágyi Géza képzőművész (Sepsiszentgyörgy), Nagy Ervin 
képzőművész (Kézdivásárhely), Dák Barna képzőművész (Kovászna), Bíró Géza képzőmű-
vész (Köpec), Kisgyörgy Zoltán geológus és közíró, Porzsolt Borbála képzőművész 

7Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor indulása. Bukarest, 1979. 
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(Barátos), Forró László író (Sepsiszentgyörgy), Sylvester Lajos közíró (Csernáton), Zágoni 
Jenő biográfus (Kovászna), Veress Gerzson költő (Sepsiszentgyörgy), Nagy Tibor mérnök. 

Eddig a tények. A felsorolt adatok azonban nem magyarázzák meg a „szellemi 
túltermelés" okait. Csak annyit jeleznek, hogy a XVI. századtól kezdődően a megye 
népessége számarányához képest kiemelkedően járult hozzá az ország kultúrájának érték-
gyarapodásához. A megye népességéről biztosan (megközelítő pontossággal) annyit tudunk, 
hogy 1848 körül 100 ezer körül mozgott. 1881-ben 125 277, 1891-ben 130 008 volt. A 
népesség tíz év alatt mindössze 4731 lélekkel növekedett. Hozzávetőleges számításaim 
szerint a XVII. és XVIII. századokban Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, Bardóczszék népessége 40-70 
ezer körül lehetett. E népességhez viszonyítva az alkotó értelmiségiek aránya feltűnően nagy. 

A „szellemi túltermelés" okait keresve figyelembe kell venni a megye földrajzi és gazdasági 
nyitottságát, a sokkal polgáriasultabb szász városok és fejlettebb falvak irányába. A gyakori 
viszálykodások, némelykor ellenségeskedések, nem tudták tartósan megakadályozni a 
háromszékiek folyamatos gazdasági és társadalmi érintkezéseit a szász polgársággal és 
parasztsággal. A gazdasági és társadalmi kapcsolatok nyíltak voltak kelet és dél felé is, 
Moldova és Havasalföld irányába. A sokat katonáskodó székelyeknek alkalmuk volt a 
földrajzilag távol eső területek fejlettebb viszonyainak megismerésére is, mely ösztönzően 
hatott igényeik és elvárásaik alakulására. A világjárt és -látott ember — akár tetszik, akár nem 
— nemcsak többet tud, hanem többet is akar elérni. 

Kétségtelen, hogy a legfontosabb társadalmi meghatározót a székely katonatársadalom 
újkori válságában kell keresnünk. Az eljobbágyosodás fokozódásával és a fejedelemség 
megalakulásával a gazdasági és társadalmi terhek annyira megnövekedtek, hogy a székely 
fiatalok menekültek a fegyveres szolgálat alól. A szorult helyzetből, különösen a levert, 
vérbe fojtott felkelések után, a tanulásban keresték a kiutat. Miután Bethlen Gábor fejedelem 
elismerte minden székely személyes szabadságát, az anyagiakban kevésbé tehetősök számára 
a tanulás ígérte a társadalmi fel- és kiemelkedés egyetlen olyan lehetőségét, mely szorgalom-
mal és ésszel elérhető. Az addig elfojtott szellemi alkotóerő egyszeriben felszabadult. A 
tanulási vágy kiszabadult a társadalmi kötöttségek uralma alól. Papság, tanítóság, bíráskodás, 
íródeákság, orvoslás alakjában, akik tanultak, a nélkülözhetetlen szellemi elit közé kerültek. 
A világi értelmiség attól kezdve kapott tömeges utánpótlást, amikor Bethlen Gábor a 
protestáns papok utódait is megnemesítette. Ettől fogva állandósult a papi rendből a világi 
értelmiségbe való átáramlás. 

A határőrség felállítása után (1764) a társadalmi felemelkedéshez továbbra is a hagyomá-
nyossá vált út, a tanulás maradt nyitva. A hatóságok még az altiszti állományba való bejutást 
is akadályozták. A katonáskodás előli meneküteshez az idegen tisztek önkényeskedése is 
hozzájárult. Maros és Udvarhely székek katonai összeírásra nem fogott fiataljai zavartalanul 
mehettek tanulni. A gyergyói, csiki, kászoni, háromszéki fiatalok viszont csak a katonai 
hatóságok engedélyével hagyhatták el a falvakat. Bölöni Farkas Sándornak, mint katonanem-
zetséghez tartozónak, csak nagy erőfeszítéssel sikerült megszabadulnia a fegyveres szolgálat 
teljesítésétől. Körösi Csorna Sándort is állandóan fenyegette a határőrséghez való bevonulta-
tás kényszere. A háromszékiek erejét a hatóságokkal vívott küzdelem nem tudta megtörni. 
Az apa, ha kellett, mindent elkövetett, hogy iskoláztassa gyermekét. 

A továbbtanulókban megerősödött a Habsburg-ellenes szellem. A középfokú kézdivásár-
helyi és a többi alacsonyabb rangú katonai iskolákban németül tanították a császárhűséget és 
feltétlen engedelmességet, megnajlást követeltek az összbirodalmi érdekek előtt. Részben 
vagy egészében ezzel magyarázható, hogy a katonáskodástól magukat megszabadító 
értelmiségiek a haladó mozgalmak és szellemi irányzatok oldalára állottak. Ezért panaszko-
dott Puchner tábornok 1848 őszén, hogy a háromszékiek önvédelmi harca a „legdöntőbb 
pillanatban csapataim felét lekötötte".8 

Nem elfogadható azonban csak társadalmi, gazdasági meghatározókra hivatkozni. Az 
értelmiségivé válásnak és a társadalmi kiemelkedésnek értelmi és lelki motívumai — 
különösen válságos időkben, amikor a régi kötöttségek elviselhetetlenek — mobilitást 
serkentő és magatartást formáló tényezővé emelkednek. E szerep jutott a XVI— XVIII. 
század között a reformációnak. 

Mint ismert, a reformáció 1560-as évek közepén jutott el a székelyekhez, egy időben a 
társadalmi változások felgyorsulásával és a fejedelemség megalakulásával. 

Az új hit és világfelfogás kiszabadította az embert a doctrina catholica malmából. A sola 
fide és a szabad vizsgálódás új lehetőségeket nyitott. Gondoljunk Kálvin Institútiojára 
(1536): az ember azért érezheti magát fölszabadultnak és fejlesztheti ki tehetségét, mert 
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üdvössége felől biztos lehet. Az Isten azon segít, aki segít önmagán. A kálvinizmus nem 
egyes jó cselekedeteket várt övéitől — ahogy Max Weber írja - , hanem „rendszerré emelt 
tettek általi üdvözülést". A puritán aszkézis - mint minden „racionális" aszkézis - azon 
fáradozott , hogy az embert személyiséggé nevelje.9 Az egyén nemcsak kiszakadt a közösségi 
és egyházi uralom alól, hanem individualizálódott is. 

Nem véletlen, hogy annyian - most csak a háromszékiekre gondolva - csatlakoztak, 
apáczaisan szólva a „gondolkodom, azért vagyok" filozófiájához, és fogadták el iránymuta-
tóul a puritanizmust és presbiteranizmust, és lett egyszeriben annyi tisztelője a tudásnak és a 
tudományoknak. Apáczai szép mondata, „nem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak 
verzérlése után indul, és az óriás vállain ülő gyermek többet lát az óriásnál", egy kiemelkedni, 
vizsgálódni, újítani, régi kötöttségektől szabadulni óhaj tó réteg igényeit é szükségleteit 
fejezte ki.10 

A székelyek a protestáns fejedelmektől szerezték vissza szabadságukat (székelyek személyes 
szabadsága). A katolikus Báthoryak jogvesztést, elnyomást, javaik felprédálását hozták 
fejükre. A háromszékiek különösen sokat szenvedtek. A XVIII. században a Habsburgokat 
kiszolgáló katolikus egyháztól nem várhatták jogaik és hitük méltóságának elismerését. 
Mindezt azért is figyelembe kell venni, mert tetszik, nem tetszik, Háromszék „értelmiségi 
túltermelése" és iskolarendszerének fejlettsége elsősorban a protestáns vidéken mutatható ki, 
ahol a szellemi kötöttségek és a Habsburgok kiszolgálása nem tudott felerősödni. 

A kiformált értelmiségi mentalitás oly erősnek bizonyult , hogy két évszázadon keresztül 
szembe tudott szállni a református ortodoxia meg-megújuló támadásaival. Ezért lehetett az 
értelmiség az egyén természetes jóságába, értelmi képességeibe és lelki-erkölcsi fejlődésébe 
vetett hitével a felvilágosodás racionalizmusának előfutára. Az értelmiségiek közül is a 
külföldön tanult akadémikusok voltak azok a tudósok és literátorok, akik megszabták a 
tájékozódás irányát. 

A minőségi kiválasztódás másik tényezője az oktatásban részt vevők száma és a tanítás 
színvonala. Az iskolák létesítéséről már szóltunk. Az alsó fokú oktatás színvonalát 
bizonyítja, hogy a falusi és városi iskolák elvégzése után nagyon sokan kollégiumokban 
folytatták tanulmányaikat. A háromszéki falvak lakossága az értelmiség utánpótlásának 
kimeríthetetlen tartalékává vált a XVII. század elejétől kezdődően, a szomszédos székek 
csak szórványosan kapcsolódtak be a kollégiumi tanulásba. Jóllehet a székelyudvarhelyi 
schola, Bethlen János kancellár és Kovásznai Péter támogatásával gimnáziumi rangra 
emelkedett (1671), nem is szólva a marosvásárhelyi gimnáziumról és főiskoláról. 

A világi és politikai szolgálatra nevelésben a Bethlen Gábor által alapított Collegium 
Academicum központi szerepet töltött be. „A székelyföldi diákságon belül a háromszekiek 
egymagukban többszörösét tették ki az összes többi székből érkezetteknek. A bizonyítha-
tóan székelyföldi 1559 diák közül 1181 volt háromszéki (75,76%). Utána az udvarhelyszé-
kiek következnek 150 fővel (9,62%), majd a marosszékiek 117 fővel (7,11%), végül a kicsiny 
Aranyosszék szülöttei 111 fővel (7 ,03%)"." A XVIII. század végén és a XIX. század első 
évtizedeiben is a tú lnyomó többséget a háromszékiek alkották. 

A kollégium végzettjei közül a háromszéki iskolákban is tanítottak. A következő 
iskolákban oktattak (amiről tudunk) egykori enyedi diákok: Zabola (1664), Ajta (1660), 
Gidófalva (1668), Uzon (1669), Hidvég (1675), Bacon (1681), Dálnok (1686), Illyefalva 
(1690), Kovászna (1692), Torja (1694), Alsócsernáton (1798). Természetesen egy kollégium 
hatását nemcsak végzettjeinek munkáján lehet lemérni, hanem a példa és az a remény is 
ösztönöz, amelyet környezetükben az emissairusok ébresztenek.12 

Az alsó fokú iskolák jól előkészíthették tanulóikat az összetettebb ismeretek elsajátítására. 
Erre utalnak a visszaemlékezések is. Kovásznai Sándor írja önéletírásában „Elég az, hogy 
abban az időben a háromszéki népesebb falukon, minémű volt Kovászna is, igen derék tanító 
oskolamestereket tartottanak annyira, hogy a poesisig, sőt még feljebb is tanították az 
ifjúságot, amelynek lehet főképpen tulajdonítani, hogy mind külső, mind belső állapotban 
oly SOK tanult emberek származtak a székelyek közül". 3 Benkő József kéziratos munkájában 

8A háromszekiek 1848^9-es harcáról lásd Egyed Ákos: Háromszék 1848-1849. Bukarest, 1978. 
''Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp., 1982. 167. old. 

Apáczai Csere János: Magyar Encyclopedia. Bp. 1959. 48 old. 
nJakó Zsigmona-Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848. Bukarest. 1979. 64. old. 
1 7 U . O . 21-22. old. 
13Kovásznai Sándor: I. m. 43. old. 
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említi, hogy Nagybaconnak „nevezetes szép virágzó oskolája volt eleitől fogva". Orbán 
Balázs a XIX. század közepén Zágonban „célszerűen berendezett iskolát" talált. Illyefalvá-
nak nemcsak jeles iskolamestere volt László Lukács, hanem ifjúsági önképzőkört, könyvtá-
rat, népbankot, gyümölcsöst és méhészetet is szervezett. 

Csak a XIX. század második felében alakult meg a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi 
főgimnázium. A korszak igényeihez igazodva polgári fiúiskola létesült Baróton (1895), 
Kézdivásárhelyen (1892), Sepsiszentgyörgyön (1897). Sepsiszentgyörgyön állami polgári 
leányiskolát, valamint kisdedóvót és tanítónőképzőt is létesítettek. 

1899-ben a tankötelesek 72,2% járt iskolába. Ez az arány akkor, a többi megyéhez 
viszonyítva is elfogadható nagyságrendűnek tekinthető. 

Mindezen meghatározó tényezők olyan hagyományt alakítottak ki, ami évtizedeken és 
évszázadokon keresztül formálta, ha kellett korrigálta a minőségi kiválasztódást és a megye 
népességének magatartását. Anélkül, hogy a mentalitáskutatás eredményeire hivatkoznánk, 
a tévedés kockázata nélkül elmondhatjuk, hogy a hagyománytól is formált mentalitás olyan 
tényező, mely akár egy szűk földrajzi egység népességének társadalomhoz, kultúrához való 
viszonyát töténelmileg hosszú időre meghatározhatja. A tudás és a tanulás tisztelete 
szervesen beépül az egyén és a közösség értéktudatába. S ez maradandóbb a gyakran változó 
tanítás rendjénél és tartalmánál. 

A háromszékiek tanulásáról és hozzájárulásáról - magáról a „szellemi túltermelésről" -
szólván, nem szabad elrejtenünk, hogy az érintett három évszázad alatt a megye területén 
nem képződött olyan vagy ahhoz csak megközelítően hasonlatos kulturális gócpont, ha úgy 
tetszik centrum, mint Váradon, Kolozsváron, Enyeden vagy a XVIII. század végén 
Marosvásárhelyen. Ennek magyarázatát mindenekelőtt a gazdasági és társadalmi fejletlen-
ségben kell keresnünk. A ha mérsékelten is, de polgáriasodé környezet hiányában. Ezért 
kellett a „szellemi feleslegnek" elvándorolnia és másnol, elsősorban az említett gócpontok-
ban megtalálnia, amire a szülőföld nem nyújtott módot és lehetőséget. A genetikai, népességi 
és oktatási jó háttér nem elégséges a szellemi kapacitás lekötésére. 

Jelentős változásokat hozott Korábban az 1968-as közigazgatási átszervezés. A megalakult 
Kovászna megyében felgyorsult a gazdasági fejlődés, korszerűsödött a foglalkozási struktú-
ra, új üzemek, gyárak épültek. E fejlődés szükségleteinek megfelelően, főleg műszaki 
értelmiségiek tömegesen telepedtek le a megye városaiba és falvaiba. Az értelmiség 
összetétele lényegesen megváltozott. Az elvándorlás tendenciája nemcsak mérséklődött, 
hanem az 1970-es években „megfordult", az új lehetőségek és a vonzó hagyományok 
nemcsak a fiatal értelmiségieknek teremtettek munka- és alkotási feltételeket, hanem olyan 
íróknak, művészeknek és szerkesztőknek is, mint Farkas Árpád, Magyari Lajos, Vári Attila, 
Czegő Zoltán, Baász Imre, Dali Sándor. A múzeum és a színház mellett a Megyei Tükör 
című lapot is megismerték. Több mint húsz elismert képzőművész dolgozott a megye 
területén. Hírnevet és megbecsülést szereztek a zenészek is. 

Fábián Ernő 

Szilvásváradon az Orbán-házban 1983-ban 
nyílt meg a B Ü K K T E R M É S Z E T I KÉPE 
című állandó kiállítás, amely a hegység 300 
millió éves történetét mutatja be. A hagyo-
mány szerint az Orbán család őse az 1660 
körüli években került a faluba, Pétervásáráról, 
mint a Keglevich földesúr ispánja, aki Szilvás-
nak is bir tokosa volt. A mai fa lumúzeum 
épületét Orbán Mihály építette 1880 körül , 
maga és fia részére. 1895-ben a ház többedma-
gával leégett és ezt követően alakították ki 
jelenlegi Tormájára. Műemléki helyreállítása 
1978-1982 közöt t történt meg. A m ú z e u m hat 
teremből áll. A földtörténeti emlékek mellett 
helyet kaptak itt a Bükk botanikai és zoológiai 
értékei is. (Kerékgyártó Mihály) 
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