
ÎNSEMNĂRI PRIVIND POPULA TIA ORAŞULUI COVASNA 

CSORJA ERZSEBET 

Din cele mai vechi timpuri, Covasna a fost cunoscută ca aşezare 
cu apii mine!'la~ă. In'Săşi denumirea de Co;vasna din cuvîntUil "cVIasna" 
de origine slavă care înseamnă "băutură acră" araJtă însemnătatea apei 
mi:rH~nde în dezvoltarea localităţii. Cel mai vechi document scris despre 
această aşezare este scrisoarea episcopului din Milcov către Scaunul Or
bai. S-au mai păstrat scrisori şi contracte de vînzare şi cumpărare din 
din anii 1592, 1594, 1599. Exis·tă şi o scrisoare de donaţie a principelui 
Ardealului din anul 1588. Drept de comună primeşte în anu~ 1840, iar 
oraş devine doar în anul 1952 . 

.:\~5ezată de-a lungul pîrîului cu acelaşi nume, Covasna este popu
lată de romani şi secui. EJslte o aşezare de tip răsfirat. In partea supe
rioară a văii locuiesc românii, iar în aval secuii. .Arcest tip de aşezal'e 

este l:;m=tcteristic pe aceste meleaguri. Tot aşa sînt stabilibiţi locuitorii 
romh!Ji şi secui din comunele şi satele apropiate de Covasna (Zăba1a, 

Păpăuţi, Zagon). 

ln partea superioară a văii, sub păduri trăiesc familiile româneşti. 
Acestea s-au ocupat în special de oierit. Iernatul oilor se făceau în ţinu
turi cu un climat mai blînd, unde păşunile nu sînt acoperite timp de 
mai multe luni ou zăpadă. Păstorii din Covasna migrau cu oi chiar pînă 
pînă în Banat şi sudul Crişanei, iar cînd posibilităţile politice au permis, 
toamna au luat drumul spre luncile mai apropiate ale Dunării, spre 
Deltă şi Dobrogea. 

Pentru văra:t :s-au reînrt:ors, păşunatul avînd loc în munţii din îm
prejurimile aşezării, - oierii avînd locuinţele şi familiile în vale. Topn-
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nimiile sînt concludente : vîrfllll "Cocorea" (după cocori), "Şoimoş" (după 
şo:im), dealul "Dobromir" - de origine s1avă (pa=ae bună) . Stîne vechi, 
renumi,te, aparţinătoare covăsneneilor : "Fagul a1b", "Zupadu", "Goru", 
"Mănişca" în jurul local.ităţii fore.:;tiere Comandău şi spre muntele Lă

căuţi. Strada Păcurarilor din Covasna-Voineşti la fe,l arată vechea inde-· 
letnicire a locuitorilor de aici. Oierii au cunoscut ambii versanţi ai mun
tilor de la curbură. Au avut legaturi comerciale şi chiar famiha~e cu 
locuitorii din exterirrul munţilor şi atunci ( înd erau despărţiţi prin 
hot.ar. 

ln aval de-a lungul pîrîului Covasna locuiesc secuii. Numele unor 
familii se menţine ş1i în denumire a unor străzi : Vajna (str. Va~m-1k), 

Butyka (str. Butyk1ak) .Secuii s-au ocupat cu agricuLtura, sau au fost 
mici meseriaşi. In timpul imperiului austro-ungar multe familii secuieşti 
au trecut munţii, stabilindu-se în judeţe:e Buzău, Brăila, Bacău ş.a. Cei 
mai mulţi au fost mici meseriaşi apreciaţi mai mult în ţinuturile de la 
poale1:e ex.terioare ale arcului carpatic. Unii s-au angajat în fabri :·ile în 
curs de dez'voltare ca : fabrica de cherestea Neih"iu, fabrica de c~m2nt 

din Brăila, etc Exemple : L6csei Aron cisma.r, Eiekes ·J ozsef meşter 
fierar, Balint AndraiS rotar, etc. Au fost mulite familii plecate şi rein
toarse ca a lui VEm Miklos, Osomos Samu. După primul răZ'boi rnond:al 
multe fete a:u plecat din Covasna şi satul Chiurus ca fete de '::asă, ma~ 

ales în Bucureşti, unde majoritatea s-au căsătorit şi n11 s-au mai întors. 

Atî1t la români, cît şi la maghiari au avut loc migraţii ale furţelor 
de muncă, unii plecînd din Covasna pentru servidi, iar alţii ven ind în 
}realitatea în continuă dezvoltare. 

Evoluţia populaţiei: 

Cu ocazia diferitelor recensăminte, se constată o creştere considera
bilă a pc'pulaţiei. Intr-tm document din anul 1567 sînt menţionate 61 de 
porţi, ceea ce înseamnă 250-300 de locuitori. O dată cu dezvoltarea re-

laţiilor captitaliste numărul populaţiei creşte. In anul 1842 sînt menţio
naţi 2 000 de locui·tori. In a doua jumătate a s:ecolu:ui XIX în Covasna 
se dezvoltă industria de exploatare a lemnului ş'i ;industria de prelucra
re a lînei. Se constată o mărire rapidă a populaţiei, ajungind în anul 

1869 la 3515 de locuitori. La sfîrşitul secolului pnin pătrunderea capi1ta
lului străin se trece de ·la exploatarea lemnului de prelucrarea brută a 
lui. Se înfiinţează o uzină de ch€res1tea lîngă calea ferată. Apoi se 
cons'truieşte o linie ~erată îngustă de către o întreprindere particulară 
concomitent cu ridicarea uzinei de cherestea din Comandău. Totodată se 
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înmulţesc mioii meseriaşi şi comerdanţii din comună ,se construieşte 

moară cu aburi şi în general se intensif'ică viaţa economică. R-ecensămîn
tul din anul 1910 enumeră deja 5451 de locuitorri.. 

Numărul locuiwrilor în continuare arată variaţiuni intense. Oes
o·e~Le în timpul războiului, iar după refacerea economică creşte într-un 
ritm ~ent, dar continuu. In anul 1941 se înregisttrează 6276 de locuitori. 
După o des·creştere repetaJtă a numărului populaţiei în timpul războiului, 
incepe u dezvol ta:::-e ecrnomică. Se re' fac şi se lărge.:;c întreprinderile de 
prelucrarea lemnului şi a lînii în cadrul unor întreprind12ri de stat. Se 
dezvoltă agricu:utra prin crearea s:ectorulrui socia::ist. Se organizează 

c0m<:-rţ cooperatist, micii meseriaşi încep a lucra în cadrul unei coopera
tive. Numărul populaţ'iei creşte continuu şi în rirtm susţinut. Astft-1 în 
1956 rsînt 7616 d~ locuitori, în 1966 sînt 7871 de locuitori, iar cu comune
le suburbane 9664. 

La 1 ianuarie 1968, cînd populaţia oraşului era de 9702 de locuitori, 
bărbaţii tntalizau 4838 persoane, iar fem·eiJ~e 4864. 

Grupe de vîrstă : 8-18 ani ... 3604 locuit"ri 

18-60 ani ... 3981 locuitori 

peste 60 de ani ... 2117 lrcuitori 

Componenţa naţională a populaţiej : 

Sp"rul natural : 

rom.S.ni : 1958 locuitori 

maghiari : 7612 locuitori 

alte naţionalităţi : 132 ~ocnitori 

In anul 1910 cînd numărul .:ocuitorilor din oraşul Cr·--vama era 5451, 
au fost 161 de naşteri, 121 de ese, sporul natural fiind abia de '/,34%. 
Lipsa de ocrot·ire socială, condiţiile •sociale nefavorabile din această peri
oadă au dBterminat morta::itatea ridicată. In anul 1941 numărul h•culto
rilrr a f~st 6276, s-au înregistrat 132 de naşteri, 66 decese, iar sporul 
natural a atins 10,52%. 

După d ecjnul c 2 a urmat în timpul ră21boiului şi în perioada ime
diat următoare, se con~tată o redresare a sporu:ui naJtural, asemănător 
cu cel din toată ţara. Astfel în anul 1956 numărul locuitorilor era de 
7616 p 2rsoane, s-au inregistrat 165 de naşteri şi 98 decese, rezultînd un 
spor natural de 8,80%0. 

In oraşul nostru în anul 1966 au fost numai 106 naşter.i, 70 decese, 
iar spJrd natural a fcst de numai 4,63%o. 
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Situaţia sporului natural din anul 1966 a j'-1stificat o nouă legisla
ţie, care tinde să consolideze familia. ln urma acestei legislaţii, situaţia 
s-a remediat atît pe plan naţional, cît şi în oraşul Covasna. 

1n anul 1969 s-au înregistrat 169 naşteri, au fost 117 decese, sporul 
natural fiind 5,20%o, rezul,tat încă nemulţumitor. La sfîrşitul anului 1972 
popullaaţia oraşului a avut 'un număr de 8800 locuitori. ln 1972 s-au 
înregistrat 158 de naşteri, (18%o) 67 decese (7,61 %o) însemnînd un spor 
ncttural de 91, adică 10,34%0 . 

Dinamica mişcării populaţiei în perioada construirii socialismului 
este puternică. Oopiii născuţi .şi crescuţi în oraş pleacă la şroli profesio
nale, sau la Jiceu. Unii se califică în cadrul învăţămîntului superior şi 

se ]mprăştie în toată ţara în diferite domenii de muncă. La rîndul lui. 
oraşul, întreprinderile induS'triale, instituţiile, construcţiile atrag un ma
re număr de braţe de muncă atît din satele apropiate, cît şi din alte 
părţi ale ţării. Unii se stabilesc definitiv aici, alţii vin ca muncitori sezo
nieri. Numai comuna componentă Comandău înregistrează anual cea. 
450 muncitori sezonieri, la exploatarea şi transportul lemnului, veniţi 

din judeţele Argeş, Bacău, M111reş, Harghita, Vrancea. Pentru calificarea 
tineretului covăsnean, cea mai mare putere de atracţie, deocamdată o 
are oraşul Braşov. Ca salar·iaţi în industrie sînt înregistrate 2377 per
soane, drn care -- în localitate -- 2165, iar ca membri al CAP sînt 
2495. 

Unităţile industriale cele mai însemnate sînt : !PROFIL fabrica 
ele mobilă Codlea cu 343 salariaţi, Fila,tura de lînă Prejmer cu ~58 sa
laria~i, Apemin. Imbutelierea apei şi a C02 cu 27 salariaţi, Filiala 
întreprinderii Spicul Sf. Gheorghe cu 43 sa~lariaţi, Coop. MeşteşugC:treas
ră Avîntul cu 261 salariaţi, în cadrul căreia Construcţia cu peste 150 de 

muncitori. Sectorul de industrializare a lemnului (CEIL) cu 514 salariaţ.i,, 

Sectorul de Exploatare a lemnului (CEIL) cu 292 de salariaţi, I.R.E. cu 

:w de sa~lariaţi, Fabrica de Cherestea Comandău cu 130 de salariaţi, Sec

torul de Exploatare a lemnului din Comandă!U cu 277 salariaţi, Tran

sport (CEIL) cu 178 sa,lariaţi, Coop. de Consum cu cele 28 de unităţi cu 

128 salariaţi, Personalul sanitar cu 144 de salariaţi, iar în învăţămînt 

lucrează 125 salariaţi. 

S-a consttruit şi a fost dat în folosinţă Hotelul Turistic cu 250 de 

pa'turi, cu 79 de salariaţi. Sana,torul Cardiologie îşi va d!Ubla numărul 

trataţi.lor pe baza construcţiilor efectuate în prezent avînd în perspectivă 

si mărirea numărului de salariati. 
' ' 
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In prezent şi oraşele judeţului în plină dezvoHare atrag un mare 
număr de braţe de muncă : Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna primesc 
zilnic din ce în ce mai mulţi lucrători stabiliţi sau navetişti din sate
le apropiate. Indus1trializarea puternică din ultimii ani .a _ oraşului Tg. 
Sc'cuicsc atrage în prezent peste 90 de salariaţi numai din Covasna. 1'1.
să şi în Covasna se va dezvolta sectorul industrial prin construirea fabri
cii de Plăci Aglomerate de Lemn P.A.L., care în prezent preocupă mun
citori constructori şi începînd din anul 1974 va intra în producţie. 

Atî't românii ci't şi maghiarii din localitate aveau obiceiul să tran
sporte cartofi, lemne de construcţie etc. în judeţele Bacău, Vrancea, Bu
zău, Prahova aducînd în schimb grîu şi porumb. Acest schimb de produ
se se continuă şi a:stăzi în mod organizat în cadrul C.A.P. 

In general schimburile de produse care în trecut au fost spontane 
şi au legat mai mult ţinuturile apropiate, astăzi împletesc întreg organis
mul ţării, cu o economie planificată . Oraşul Covasna se va dezvolta în 
continuar-e atît pe tărîm industrinl cît şi balneo-climateric. 

Comandău pe lîngă industria de exploatare şi industrializare a lem
nului este o aşezare prielnică pe'ntru tratarea bolilor tiroidene şi se va 
putea dezvoUa pe această linie. 

Planurile de perspectivă deschid noi posibilităţi pentru folosirea cît 
mai judicioasă a populaţiei harnice din această localitate. 

Jegyzetek a varos lakossagarol 

Kovaszna . regi telepilles, asvanyvizeirol kapta nevet, (szlav eredetf1 
sz6 - :savanyu italt jelent.). A hasonl6 nevti patak menten helyezkedik 
el, szetterjedo telepi.iles. A vorgy felso reszen romanok, lennebb sze
kelyek lakjak. A lak6ssag mozgasa es a termekcsere a multban a Karpa
tok videken az artjar6kon, a hegyek ket oldalan tortent. 

Mia a muTIJk:Jaerovall.1idolf'la:s foleg az 1iparosod6 Kovaszna megye teru-

1etere es Brass6 varos'ara terjed. 

A lak6ss'ag szamanak .alakulasa : 

Az 1567-lben keltezett irasos okirat szerint 250-300 lak6sa voU 

Kovasznanak. 

Az 1842-es nepszamlalas 200 lak6st igazol, 1910-ben mar 5451 la

k6sa volt, 1956 ... ban 7871. 
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A legutobbi nepszâmlcilâsruil, 1968-ban januar 1-en, 9702 lakost je

gyeztek be Kovaszmin, ebbol a iett:fiinemet 4838 la!k6s) a noi1 nemet 4864 

szemely kiepviseli. 

Nemzetiseg:i osszetetele : 1958 roman, 7612 magyar es 132 mas nem
zetisegii. 

Ezek koziil az iparban 2377 nyert alkalmazâst. 

A terme'szetes szapoDulat âUandoan valtozik, akârcsak orszagszerte 
a tarsada:mi-, gazdasâgi feHtetelek, torvenykezesek szerint. 

Napjainkban a lakOissag munkalehetosege egyre tăkeletesebb. Az 

ifja'k, vegzettseglik alapjân sokszor itt a Vlarosban; vagy a megyeben, 

masok az orszâg klil0nbăz6 helyi:s·egeiben kapnak elhelyezest, de sok 

mas helys1egbeli lalkos, jful Kova1sznara doLgon. 

Angaben, zu die EinwohnerschaU der Stadt 
Kovasna 

Kovasna ist eine sehr alte Lage mit Mineralwasser. Sie befindet 

sich entlang dem Bach Kovasna. Dle Elnwohner bestehen aus Ungarn 

unld Rumănen. 

Di~ E'nltwildldlllll1g de!li Einwohoorse!haH der S1:1aldt : 

Im Ja1hre 1567 sind ervăhnt 250-300 Einwohner; im 1842 die 

VoHmzălhlung zeigt 2000 Einwohner, im 1910 sind 5451, im Jahre 1956 

sind 7871 und am 1. Jăner 1968 sind 9702 Eiwo'hner, V'On diesen sind 

4338 Mănner und 4864 Weiber. 

Die Nationalzusammensetzung : 

1958 Rumănen 

7612 Ungarn 

132 andere Nationalităten 

In der Industrie sind 2377 Angestellte. 

GegenwărUg ist sehr stark die Bewegung der Einwohner. Die jun

gen Leute gehen is verchiedene Ortschaften des Landes, aber auch nach 

Kova1sna k cmmen immer mehr Angestellte. 
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