
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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