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aaccttuuaalluulluuii jjuuddeeþþ CCoovvaassnnaa

(Rezumat)
Lucrarea parcurge ocupaþiile ºi meºteºu-
gurile tradiþionale de pe cuprinsul jude-
þului, agricultura, creºterea animalelor,
meºteºugurile specializate în prelucrarea
produselor alimentare, meºteºuguri spe-
cializate în prelucrarea lemnului, meºte-
ºugurile specializate în pietrãrit, olãritul,
meºteºugurile specializate în finisarea þe-
sãturilor de lânã ºi confecþionarea îmbrã-
cãmintei, meºteºugurile specializate în
prelucrarea pieilor, fierãritul, alte meºte-
ºuguri, meºteºugurile artistice. Atrage
atenþia asupra unor particularitãþi ca: spe-
cializarea majoritãþii satelor în câte un
meºteºug ºi bogatele colecþii ale Muze-
ului Naþional Secuiesc din Sf. Gheorghe.

*
Explozia tehnico-ºtiinþificã ºi informaþio-

nalã produsã doar pe timpul unei generaþii: energia
nuclearã, zborurile cosmice, comunicaþii instanta-
neu cu orice punct de pe Mapamond; creierul elec-
tronic, toate au originea în minuscula cavitate cra-
nianã umanã. Realizarea acestor uluitoare perfor-
manþe a necesitat multe milenii de experienþã.

Nimeni nu s-a nãscut învãþat, cunoºtin-
þele acumulate generaþie de generaþie s-au trans-
mis ºi îmbogãþit cu noi valenþe astfel încât se
naºte fireasca întrebare: Ce va urma?... ce sur-
prize ne va rezerva viitorul?

Actualele condiþii de viaþã trepidantã,
apariþia mijloacelor tehnice moderne duc impli-
cit la dispariþia unor ocupaþii ºi meºteºuguri tra-
diþionale specifice comunitãþilor etnice din zonã.

Necesitatea asigurãrii hranei, îmbrãcã-
mintei, adãpostului, i-a obligat pe oameni din
timpuri strãvechi sã foloseascã materia primã
oferitã de naturã; piatra, lutul, lemnul, osul, me-
talele, precum ºi condiþiile prielnice de creºtere a
animalelor ºi cultivarea pãmântului. De la unel-
tele casnice de mânã au evoluat mecanismele
simple, din ce în ce mai complicate utilizând
forþele motrice avute la îndemânã; apã, vânt, ani-
male. Uneltele casnice s-au pãstrat izolat pânã în
timpuri apropiate folosite periodic pentru prelu-
crarea unor cantitãþi restrânse de produse cum a
fost cazul râºniþelor pentru pãsat al pivelor pen-
tru mãrunþirea seminþelor oleaginoase, al pivelor
pentru îngroºat pãnura ºi altor meºteºuguri care
ºi-au pierdut utilitatea.

Introducerea maºinilor cu aburi, a motoa-
relor electrice, a motoarelor cu combustiune inter-
nã au rãspuns cerinþelor producþiilor mari. În evo-
luþia instalaþiilor, un rol important le-a revenit meº-
terilor constructori ºi al dezvoltãrii comerþului.

Având în vedere materiile prime pe care
se bazeazã, meºteºugurile practicate în zonã se
pot grupa astfel: meºteºuguri specializate în pre-
lucrarea produselor alimentare (1), meºteºuguri
specializate în prelucrarea lemnului (2), meºteºu-
guri specializate în pietrãrit (3), olãritul (4), meº-
teºuguri specializate în finisarea þesãturilor de
lânã ºi confecþionarea îmbrãcãmintei (5), meº-
teºuguri specializate în prelucrarea pieilor (6),
fierãritul (7), alte meºteºuguri (8), meºteºuguri
artistice (9). Pe cuprinsul judeþului au fost cunos-
cute numeroase localitãþi specializate în practi-
carea unor meºteºuguri, a cãror faimã a depãºit
chiar arcul carpatic, precum: olãritul, butnãritul,
ºindrilitul, mobilierul pictat etc.

Cercetãtori ai fenomenului din zonã au
apreciat: „În secuime aprope fiecare sat este spe-
cializat în anumite meºteºuguri.” (Ion VLÃDU-
ÞIU, cercetãtor ºtiinþific)

Pe baza unor studii ºi cercetãri de teren
între anii 1978–80 m-am strãduit sã întocmesc un
repertoar al meºteºugurilor ºi ocupaþiilor, – unele
dispãrute, altele pe cale de a dispare, altele relu-
ate ca meºteºuguri artistice.
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AAggrriiccuullttuurraa
Este de strãveche tradiþie, grâul descope-

rit în situl arheologic de la Ariuºd ºi de la Sf.
Gheorghe – Gémvár atestã acest fapt. Depre-
siunea Baraoltului, Þara Bârsei au asigurat de
asemenea necesarul de cereale ºi materia primã
pentru meºteºugul de prelucrare a produselor ali-
mentare. Introducerea culturilor de cartof ºi de
porumb au dus la eliminarea cultivãrii meiului, a
lintei, floarea soarelui, a inului (în ultimul dece-
niu), a cânepei, cu influenþã asupra industriei cas-
nice textile. Au dispãrut: meliþa, furca de tors,
rãzboiul þãrãnesc de þesut ºi odatã cu acestea
încântãtoarele ºezãtori din lungile seri de iarnã.

Din a doua jumãtate a secolului trecut 
s-a început mecanizarea agriculturi cu ajutorul
maºinilor cu aburi, tractoare, selectoare, pluguri
cumpãrate în rate de la firmele din Budapesta ºi
Viena; precum se poate contempla la Muzeul
HASZMANN Pál din Cernat.

CCrreeººtteerreeaa aanniimmaalleelloorr
O caracteristicã a zonei constã în profilul

mixt; agricultura ºi creºterea animalelor asigu-
rând vegetale ºi animale.

Pãºunile alpine cu iarba suculentã a în-
lesnit oieritul practicat pe scarã largã de cãtre
covãsneni, breþcani, zãbãleni, zagoneni, dar ºi de
pe marile latifundii nobiliare, practicând pãstori-
tul transhumant peste munþi în Bãrãgan, Lunca
Dunãrii, a Nistrului.

Produsele lactate, lâna, pieile aveau mare
cãutare, asigurând materie primã pentru industria
casnicã alimentarã, textilã, meºteºugul de prelu-
crare a pieilor. Sate specializate – Voineºti, Breþcu,
Zãbala, Zagon, Întorsura Buzãului, s-au remarcat
prin bunãstare materialã prosperã, a mocanilor.

Creºterea bovinelor s-a practicat pe scarã
largã atât pentru tracþiune, cât ºi pentru a fi valo-
rificate pe piaþa de la Budapesta ºi Viena.

Cabalinele folosite la cãrãuºit strãbãteau
trecãtorile munþilor cu marfã – produse meºte-
ºugãreºti ale breslelor din Tg. Secuiesc ºi Braºov.
Herghelii de cai iernau în Moldova ºi Muntenia.

Se mai pãstreazã în memorie campania
din anii ’50, care a redus în mod alarmant septe-
lul cailor ºi al boilor.

MMeeººtteeººuugguurrii
1. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn pprreelluu--

ccrraarreeaa pprroodduusseelloorr aalliimmeennttaarree sunt dintre cele mai
vechi ºi importante ocupaþii casnice, folo-sind
douã unelte simple comune: râºniþele ºi pi-vele
acþionate prin forþa braþelor. Cerinþele spo-rite au
determinat folosirea forþei apei, a animalelor, a
vântului, aºa cum au fost morile cu roata verti-
calã, mori de vânt la Cernat, Breþcu, Bixad.
Morile acþionate de forþa apei au fost pânã în sec.
al XIX-lea proprietate latifundiarã, abia apoi au
început sã se construiascã, proprietate de grup ºi
mori sistematice.

Afluenþii repezi ai Oltului ºi Râului Ne-
gru au fost folosiþi pentru acþionarea morilor, ast-
fel încât în pragul sec. al XX-lea se aflau 331 de
mori, inclusiv 24 acþionate de motoare cu explo-
zie internã ºi electrice.

Electrificarea localitãþilor rurale a facili-
tat înlocuirea râºniþelor manuale pentru uz gos-
podãresc cu morile de uruialã electrice.

– Presa de ulei, teascul, cu ºurub sau cu
berbeci fãcea parte din alimentaþia sezonierã mai
ales în perioadele de post, cu ulei din sâmburi de
dovleac porcesc, de in, de floarea soarelui. Se
poate remarca faptul cã în zonele cu populaþie de
religie catolicã ºi ortodoxã se aflau numeroase
instalaþii specifice.

– În nordul judeþului numit „Szentföld”
(‘pãmânt sfânt’) erau la Poian 12 teascuri, la Breþ-
cu 3, câte una, douã în localitãþile Ghelinþa, Belani,
Lutoasa, Albiº, Cernat, Alungeni, Covasna, Zagon,
Ojdula, iar în vestul ºi sudul judeþului la Belin, Aita
Mare, Araci ºi în zona Buzãului.

Cu ulei din comerþ se aprovizionau fami-
liile sãrace, care nu creºteau mãcar un porc în
gospodãrie.

În prezent nu se mai cunoaºte existenþa
unor astfel de instalaþii, poate doar de uz gospo-
dãresc, propriu.

– Cazan de preparat þuicã (povarnã) –
face parte din activitatea sezonierã, toamna dupã
culesul prunelor. Cazane de distilat alcool, au
fost ºi mai sunt în zonele colinare unde se cultivã
prunii. Localitãþi cunoscute sunt: Albiº, Zãlan,
Alungeni, Ilieni, Turia, Zãbala. Cazanele amin-
tite deservesc ºi localitãþile apropiate.
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– În perioade mai vechi fabricarea
alcoolului era prohibitã ºi se sancþiona. În ultimii
ani se fierbe alcool în instalaþii mici casnice
folosind borhot de prune, borhot de sfeclã de
zahãr, pere pãdurete sau chiar din lichid fermen-
tat cu drojdie ºi zahãr.

2. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn pprreelluu--
ccrraarreeaa lleemmnnuulluuii

– Existenþa pãdurilor de esenþe diferite a
constituit o materie primã de bazã pentru con-
struirea locuinþelor, a adãposturilor pentru ani-
male ºi altor construcþii; pentru confecþionarea
uneltelor casnice, a mijloacelor de transport etc.
Gama obiectelor cu caracter utilizat artistic fãu-
rite din lemn ºi folosite este ºi azi atât de cu-
prinzãtoare încât se poate vorbi de o adevãratã
artã a meºteºugurilor lucrului în lemn.

Excepþionalele realizãri au fost în dome-
niul arhitecturii în lemn a porþilor monumentale
cu columbar. Multe localitãþi erau binecunoscute
pentru mãiestria meºterilor specializaþi în anumi-
te meºteºuguri – dulgherie, ºindrilãrie, rotãrit,
tâmplãrit, mobilier pictat, împletituri din nuiele
de rãchitã, de talaj.

Meºteri specializaþi – dulgheri din Ghe-
linþa, lucrau case  la comandã pentru a fi trans-
portate ºi montate la locul stabilit.

Echipe de dulgheri erau angajaþi în alte
localitãþi pentru construirea dupã planul solicitat
de proprietar. Produsele de cherestea din Ghe-
linþa erau valorificate în localitãþi chiar la mare
distanþã, precum la Braºov, Sf. Gheorghe, Tg.
Secuiesc ºi nu rareori peste munþi în Muntenia ºi
Moldova.

În secolul trecut au luat o mare amploare
instalaþiile de debitat scânduri; gatere acþionate
de forþa apei la Covasna, Ghelinþa, Pãpãuþi, Za-
gon, Valea Zãlanului. Cerinþele masive de che-
restea au fost asigurate de fabricile din Oituz ºi
Comandãu, cu care ocazie a fost construit Planul
înclinat din Valea Zânelor Covasna, unicat în Eu-
ropa centralã, devenit monument de arhitecturã.

Extinderea reþelelor de energie electricã a
facilitat instalarea a numeroase fierãstraie meca-
nice ºi circulare.

În primele decenii ale secolului nostru 
s-au remarcat produsele lucrate la strung de

lemn, mult cãutate pe piaþã, obiectele de bucã-
tãrie recipiente pentru unt, sãrãriþe, suporturi de
oglindã, piese ornamentale la mobilierul de inte-
rior. Centre cunoscute au fost la Turia, Covasna,
Bicsad, Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe.

Meºteºugul cunoscut sub numele de tras-
cã practicat de douã persoane, care cu ajutorul joa-
gãrului debitau manual scânduri sau grinzi de brad
la domiciliul clientului, a dispãrut complet.

Cu multã mãiestrie artisticã au fost lu-
crate porþile secuieºti cu columbar de strãveche
tradiþie care se regãseºte în China. Construcþii
masive din stejar cu acoperiº, arcada care per-
mite trecerea carului cu fân, prevãzutã cu portiþã
micã pentru persoane. Pe frontul grindei lungi
sau pe panoul suprapus portiþei se aflã înscrisul
cu urãri de bun venit sau texte biblice.

Muzeul Naþional Secuiesc din Sf. Ghe-
orghe pãstreazã cu multã grijã ºase porþi monu-
mentale datate din 1733–1862, provenite din
Dalnic, Mãrtineni, Sf. Gheorghe, Ciuc, Odorhei,
Turia, Covasna. Dacã în zilele noastre o poartã
monumentalã evocã o anumitã bunãstare (destul
de costisitoare), în trecut poarta semnifica la se-
cuii organizaþi în unitãþi de apãrare grãnicereºti,
un anume conducãtor.

Porþi de facturã mai nouã se aflã în loca-
litãþile: Cernat – aici existã un grup de meºteri
care sculpteazã la comandã porþi monumentale.
Astfel de porþi se gãsesc la Hãtuica, Turia, Cer-
natul de Sus, Tg. Secuiesc, Covasna, Zãbala,
Alungeni, Moacºa, Telechia, Boroºneul Mare,
Bodoc, Dalnic, Sf. Gheorghe, Oituz.

Mult mai numeroase sunt porþile fãrã co-
lumbar peste întreaga poartã, ci numai asupra
porþii mici.

– Lãzile de zestre sculptate, incizate, de
veche tradiþie au ieºit din uzul iniþial încã în se-
colul trecut, devenind acolo unde se mai aflau,
lãzi pentru fãinã. În prezent se mai pãstreazã doar
în colecþii muzeale. Centrele producãtoare de lãzi
sculptate au fost Bãþani, Vârghiº, Herculean ºi
sporadic în localitãþile din nordul judeþului.

– Mobilier pictat. În mediul rural avea
mare cãutare mobilierul pictat cu motive florale
– lalele nelipsit în casele secuilor ºi „lãzile de
braºov” pictate cu ghirlade florale de influenþã



sãseascã la populaþia româneascã. Renumite 
centre tradiþionale de mobilier pictat – secuiesc –
erau la Vârghiº, Tg. Secuiesc, Ghelinþa, Cernat,
Covasna, Arcuº, Belin. Dintre aceste centre a
fost preluatã tradiþia la Cernat, Vârghiº, Zãbala.

Pictura de lemn este atestatã din sec. al
XVI-lea în bisericile protestante ºi catolice pe
strane ºi pe tavanele casetate pictate în stil renas-
centist. Astfel de casete se mai aflau în bisericile
din Cãpeni – 1767 (autor: ASZTALOS József);
Calnic – 1782 (autor: BÖZÖDI FÜLÖP Dániel);
Dobolii de Sus – 1768 (autor necunoscut), Brateº
– 1761 (autor necunoscut – transferat la Muzeul
Naþional Secuiesc din Sf. Gheorghe).

– Meºteºuguri specializate în dogãrie
(butnãrit).

Existenþa din belºug a lemnului de brad a
contribuit la practicarea intensã a meºteºugului –
dogãrit – producând de la vasele de lemn mici pânã
la ciuborele mari, pentru adãpatul vitelor, cade pen-
tru murat varzã, cãzi de îmbãiat, bote pentru apã,
ºteanduri pentru lapte acru pregãtit de cãtre bacii
de la stânã, putineie pentru bãtut unt etc.

Dogarii din Harale ºi Ghelinþa aprovizi-
onau cu buþi ºi ºteanduri zonele viticole pânã în
Câmpia Dunãrii.

Multe sate s-au specializat în acest meº-
teºug, ale cãror produse aveau cãutare pe piaþa
din zonã ºi la Braºov. Erau cunoscute centrele
Harale, Ghelinþa, Pãpãuþi, Zagon, Bãþanii Mari,
Biborþeni, Herculean, Filia, Brãduþ, Vârghiº,
Tãliºoara.

– Meºteºuguri specializate în producerea
ºindrilei, pentru învelitorile caselor, cunoscute
fiind localitãþile: Ghelinþa, Harale, Pãpãuþi, Za-
gon. Ca urmare a unor devastatoare incendii din
a  doua jumãtate a veacului trecut – la Tg. Secu-
iesc, Ozun, Sf. Gheorghe, Bãþanii Mari, a devenit
cãutatã mai mult þigla pentru învelitori.

În prezent, ºindrila se produce la comandã
pentru învelitori ale unor construcþii memoriale,
precum case vechi de la Muzeul Satului Bucureºti,
învelitori pentru acoperiºul porþilor secuieºti etc.

– Vesca pentru site, ºi pãlãrii din talaj se
producea pe scarã largã, cu participarea majo-
ritãþii gospodarilor la Chiuruº, ale cãror produse
erau expediate la mari depãrtãri.

Tradiþia secuilor acorda mare cinstire ste-
lelor funerare (kopjafa) din cimitire, fiind consi-
derate un simbol specific secuiesc.

Zona cea mai fertilã în acest domeniu a
fost Depresiunea Baraolt ºi multe alte localitãþi,
fiind o prezenþã activã ºi în zilele noastre.

Obiecte de uz casnic ºi gospodãresc: mã-
turi, linguri, scafe, coºuri împletite din nuiele,
covate, aparþin meºterilor din rândul þiganilor, cu
deosebire din: Belin Vale, Zagon, Araci, Hetea,
Vâlcele.

3. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn ppiieettrrããrriitt..
Pietrãritul are vechi tradiþii, deoarece s-a

dezvoltat în legãturã cu principalele cerinþe ale vieþii
– construirea locuinþelor, mãcinatul cerealelor.

Rocile utile din jud. Covasna: andezitele,
gresia, calcarul au constituit materia primã pentru
prelucrarea a numeroase produse: râºniþe manuale,
pietre funerare, ghizduri pentru fântâni, stâlpi de
poartã, pietre de tocilã, gresii pentru ascuþit coasã,
pietre pentru temelie, cuburi pentru pavaj, pietre
kilometrice etc. În perioada epidemiilor de ciumã
din 1717 s-au fasonat obeliscuri aºezate la rãscruci
de drum în scopul alungãrii ciumei.

Sate specializate în prelucrarea pietrii: Po-
ian, Sânzieni, Bicsad, Micfalãu, Tãliºoara. În urmã
cu un secol au venit din Italia meºteri pietrari, care
s-au stabilit la Micfalãu, Tãliºoara, Bicsad.

Un portic din piatrã de gresie a fost
sculptat cu motive de palmete în anul 1827 la
conacul TOMPA din Boroºneul Mic, aflat în in-
cinta M.N.S. din Sf. Gheorghe, precum ºi porti-
cul castelului BASA Tamás din Zãbala.

4. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn oollããrriitt..
Olãritul constituie o componentã impor-

tantã a culturii materiale încã din epoca neoliticã,
precum o atestã cercetãrile arheologice, dintre
care exceleazã prin formã ºi ornamentaþie cera-
mica de la Ariuºd.

Meºteºugul olãritului a cunoscut un
avânt important dupã ce meºteºugarii s-au orga-
nizat în bresle pe la jumãtatea sec. al XVII-lea la
Tg. Secuiesc, apoi la Breþcu.

Pe cuprinsul judeþului Covasna s-a deter-
minat existenþa a 18 localitãþi specializate, pre-
cum urmeazã: Tg. Secuiesc, Breþcu, Calnic, Et-
falãu, Bodoc, Bãþanii Mici, Baraolt, Herculean,
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Cãpeni, Aita Mare, Belin, Bodoº, Dalnic, Albiº,
Bicfalãu, Pava, Zãbala. Fiecare localitate având
specificul propriu de tipuri, forme, ornamentaþie,
cromaticã.

Centrele din Tg. Secuiesc ºi Aita Mare se
disting prin tipul de cancee – bokály – incon-
fundabile cu alte produse din Transilvania.

Argila existentã din belºug a fost folositã
ºi în alte centre la fabricarea cahlelor pentru sobe
de încãlzit în castele, conace ºi pentru vatra des-
chisã în casele mai modeste. Asemenea produse
se realizau la Tg. Secuiesc, Zãbala, Pava, Calnic.

Þigla pentru învelitoare de case a început
sã fie produsã pe la mijlocul secolului trecut la
Breþcu, Bodoc ºi Bãþanii Mari, unde se mai pro-
duce ºi în prezent. Þiganii erau angajaþi pentru a
produce cãrãmizi.

5. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn ffiinniissaarreeaa
þþeessããttuurriilloorr ddee llâânnãã..

Munca de pregãtire propriu-zisã poate fi
consideratã muncã a femeii, iar munca de fini-
sare cu instalaþii tehnice þãrãneºti revine bãrba-
þilor. Creºterea oilor a produs cantitãþi importante
de lânã, din care se realiza pãnura pentru nevoile
proprii ºi excedentul pentru valorificare. Tradi-
þionala furcã de tors a fost înlocuitã cu roata de
tors acþionatã cu piciorul, mult mai productivã,
iar pentru prelucrarea unor cantitãþi mai mari se
recurgea la torcãtoriile mecanice.

Pãnura þesutã casnic necesita operaþia de
îngroºare cu ajutorul piuei acþionatã de roata hi-
draulicã, asemenea instalaþii se construiau fie pe
lângã morile de apã, fie lângã gaterele de cheres-
tea. Astfel de instalaþii deserveau o arie mai ex-
tinsã, precum au fost instalaþiile din Covasna ºi
Întorsura Buzãului.

6. MMeeººtteeººuugguurrii ssppeecciiaalliizzaattee îînn pprreelluu--
ccrraarreeaa ppiieeiilloorr ddee aanniimmaallee, este strâns legatã de
creºterea animalelor. Diferiþi meºteºugari – cojo-
cari, curelari, ºelari etc. confecþioneazã un variat
sortiment de piese de port, cum sunt: cojoace,
pieptare, bundiþe, cãciuli, opinci, chimire, ha-
muri, chingi. Din materia primã, pielea argãsitã,
cizmari, pantofari confecþionau încãlþãminte.

Ca ºi olarii, cismarii erau organizaþi în
bresle, desfãcând produsele prin târguri ºi bâlciu-
rile anuale.

Pentru necesitãþile de reparaþii a încãlþã-
mintei se aflau cismari în fiecare localitate ruralã.

8. MMeeººtteeººuugguurrii ppeennttrruu pprreelluuccrraarreeaa ffiieerruu--
lluuii..

Ocupaþiile principale – agricultura ºi
creºterea animalelor nu se putea practica fãrã
contribuþia meºterilor fierari – potcovirea ani-
malelor de tracþiune, ascuþirea cuþitelor de plug ºi
multe anexe ale atelajelor necesitau existenþa ate-
lierului de fierar în apropiere, astfel cã în fiecare
localitate se afla cel puþin un meºter de fierar
moºtenind atelierul din tatã în fiu.

8. AAllttee mmeeººtteeººuugguurrii..
Dependent de materia primã, se practicau

pe scarã redusã meºteºuguri mai ales sezoniere.
Trestia de pe lângã locuri mlãºtinoase era prelu-
cratã pentru spetele necesare rãzboiului de þesut.

Valorificate la târguri, ori deplasându-se
prin sate, meºterii din Filia fãceau la comandã
spetele dorite. 

În satul Iarãº trestia recoltatã din Lunca
Oltului era pregãtitã pentru ºtucãturi la tavanele
locuinþelor.

– Bostinari – strãbãteu satele cumpãrând
bostina de cearã din care fabricau lumânãrile.

– Prelucrarea cornului de cerb pentru re-
cipiente de pãstrat praful de puºcã, pentru mâne-
re de cuþite.

– Prelucrarea cornului de vitã pentru
piepteni, sararite etc.

– Prelucrarea cozii de cal ºi a coamei
pentru perii de felurite întrebuinþãri.

9. MMeeººtteeººuugguurrii aarrttiissttiiccee ((aarrttiizzaannaatt))..
Multe dintre meºteºugurile care ºi-au

pierdut funcþionalitatea, au devenit preocupãri
pentru unii; adevãrat hobi, dar ºi sursa de exis-
tenþã. Astfel de preocupãri au dus la proliferarea
multor produse de prost gust – chiciuri. Pentru a
fi combãtute astfel de fenomene, instituþiile abili-
tate, Centrele de creaþie popularã desfãºoarã o
susþinutã muncã.

În judeþul Covasna a luat fiinþã la Cernat
o secþie de artã popularã devenitã Universitate de
Artã Popularã, unde an de an mii de persoane, de
la elevi la vârstnici, chiar de peste hotare se insti-
tuiesc în mânuirea uneltelor specifice ºi realiza-
rea unor obiecte cu adevãrat valoroase.
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În zilele noastre s-a produs un revers –
obiectele de artã popularã din mediul rural pã-
trund în mediul urban.
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HHaaggyyoommáánnyyooss ffooggllaallkkoozzáássookk 
ééss mmeesstteerrssééggeekk aa mmaaii 
KKoovváásszznnaa mmeeggyyee tteerrüülleettéénn
(Kivonat)

A dolgozat áttekinti a megye hagyomá-
nyos foglalkozásait és népi mesterségeit, a mezõ-
gazdaságot és állattenyésztést, az élelmiszerfeldol-
gozást, a fa- és a kõmegmunkálást, a fazekasságot,
a szövést és általában a ruhanemû elkészítését, a
bõrmegmunkálást, a kovácsmesterséget stb. Fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb falu egy
adott mesterség mûvelésére szakosodott, illetve a
megyei múzeum gazdag gyûjteményeire.

TTrraaddiittiioonnaall OOccccuuppaattiioonnss aanndd
TTrraaddeess oonn tthhee PPrreesseenntt--ddaayy
TTeerrrriittoorryy ooff tthhee 
CCoouunnttyy CCoovvaassnnaa
(Abstract)

The paper makes a survey of the tradi-
tional occupations and folk-trades in the district,
agriculture and animal breeding, food-process-
ing, wood and stone-processing, pottery, textiles,
leather-processing, forging, etc. It draws our
attention to the fact that most of the villages were
professionally trained especially for one trade or
art, as demonstrated on the rich collection of the
Székely National Museum.
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221
Tabelul 1 Meºteri populari din jud. Covasna (Tabel realizat în colaborare cu Centrul Creaþiei Populare a
jud. Covasna; cf. „Meºteri populari” de MOLDOVAN Nicolae; GAZDA Klára; KISGYÖRGY Zoltán;
KÓNYA Ádám; SERES András, 1997)
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Tabelul 2 cf. Háromszék vármegye. Emlékkönyv..., 1899

(Precizare: ulterior se consemneazã cã la Ghelinþa funcþioneazã 19 gatere)
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Figura 1 Unelte pentru tors ºi þesut în Muzeul Naþional Secuiesc la mijlocul secolului
(dupã FOTOFILM Cluj)

Figura 2 Mobilier pictat þãrãnesc în Muzeul Naþional Secuiesc la mijlocul secolului
(dupã FOTOFILM Cluj)


