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Rezumat
Este o lucrare de heraldică dedicată stemelor legate de teritoriul actualului județ
Covasna, cu incursiuni obligatorii și în heraldica transilvăneană, cea ungurească, chiar a
Imperiului Austro-Ungar și românească, de asemeni. Este o teză de doctorat pe subiect
strict de heraldică.
Preocupări de heraldică, ce vizau teritoriul Transilvaniei, au fost de-a lungul a două
secole și mai bine, pe care le detailez într-un capitol special, dar preocupări referitoare
la teritoriul cercetat, cel al actualului județ Covasna, nu putem semnala, doar una, cea a
genealogului József Pálmay, dar și aceasta doar pe teme de heraldică nobiliară, într-o
calitate care lasă de dorit. Preocupări sporadice mai sunt, dar acestea nu vizează direct
stemele, ci construcțiile care le găzduiesc.
Deci, teritoriul cercetat poate fi considerat o pată albă pe harta heraldică a spațiului.
Lucrarea de față este un inventar al tuturor stemelor aflate pe teritoriul județului
Covasna și nu numai. Mai mult decât atât, lucrarea prezintă mai multe moduri de
clasificare a stemelor inventariate, enumerând şi concluziile derivate în urma cercetării.
Au fost inventariate și introduse într-un catalog heraldic toate stemele de pe clădiri
publice și private, laice și ecleziastice, de pe monumente funerare, din interiorul
clădirilor publice, din colecțiile Muzeului Național Secuiesc, ale Muzeului „Haszmann
Pál” din Cernat, din fondurile Biroului Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale ale
României.
Lucrarea începe prin prezentarea teritoriului avut în vedere, județul Covasna, cu
caracteristicile geografice și principalele coordonate istorice. Urmează o abordare sub
aspect teoretic a heraldicii şi a obiectului acesteia: stema. A fost realizată şi o organizare
a heraldicii întâlnite în județ, în: heraldică nobiliară, ecleziastică, teritorială, domnească
și de stat. Au fost prezentate preocupările de heraldică în Transilvania în general și cele
care vizau teritoriul actualului judeţ Covasna, în particular. S-a constatat, pe această
cale, că un singur autor – József Pálmay – s-a ocupat de teritoriul cercetat – cu mai bine

de un secol în urmă –, în primul rând din punct de vedere al genealogiei familiilor
nobiliare, dar şi sub aspect heraldic – abordarea sa având semnificative deficienţe.
Toate stemele inventariate au fost grupate după microregiuni: Ținutul Pădurilor, zona
municipiului Sf. Gheorghe și împrejurimile sale, partea de est a județului, adică
teritoriul fostelor scaune Kézdi și Orbai, precum și muzeele amintite anterior, respectiv
în fondurile arhivelor.
Tradiţia amplasării de steme în biserici şi castele, împrumutată din Occidentul
medieval a prins rădăcini și pe meleagurile transilvănene, deci inclusiv în aria cercetată.
Amplasarea stemelor în lăcaşurile de cult a dus nu numai la cunoaşterea lor, ci şi la
conservarea acestora de-a lungul timpului. Castelele şi unele conace conţin şi ele steme,
mai multe sau mai puține, anume cele ale ctitorilor, ale celor care au contribuit la
extinderea ori înfrumuseţarea acestor construcţii, ori ale celor care pur şi simplu au
stăpânit aceste edificii. Aceste construcţii laice conţin steme sculptate în piatră sau
confecţionate prin stucaturi.
Lucrarea a urmărit prezentarea stemelor aflate în trei microregiuni. Pe teritoriul
Ţinutului Pădurilor (Erdővidék), care ocupă cca. 18 % din teritoriul judeţului Covasna,
se află peste jumătate din stemele aflate pe teritoriul judeţului. Însumând toate stemele
aflate în şi pe reşedinţele nobiliare, precum şi în lăcaşele de cult, putem afirma că
Ţinutul Pădurilor este un veritabil „ţinut al stemelor”. Municipiul Sf. Gheorghe și
împrejurimile sale rămân în urma celui dintâi teritoriu prezentat. Dar aici găsim două
dintre cele mai vechi trei steme de pe teritoriul județului Covasna. Ele se află în
biserica-cetate reformată din Sf. Gheorghe. Prima, care este și cea mai veche din județ,
este amplasată pe o consolă a sanctuarului, datat în secolul al XV-lea, până în 1547, dar
foarte probabil din primele trei decenii ale acestui secol, s-a conservat din păcate
martelată (cea de-a doua apare pe o lespede funerară din 1602). Pe teritoriul fostelor
scaune Kézdi și Orbai s-a putut observa că unii ctitorii din rândurile aristocrației și-au
marcat construcțiile cu blazoanele lor și ale soțiilor lor. În cazul construcțiilor
ecleziastice donatorii și-au înfățișat stemele, fie ei membri ai nobilimii mari sau ai celei
mici.
În incinta Muzeului Național Secuiesc, vizitatorul poate vedea câteva steme sculptate
în lapidarul instituției. Stemele din Galeria de artă „Gyárfás Jenő” se află în depozit,
cele din biblioteca documentară pot fi la îndemâna cercetătorului, dar nu sunt accesibile
publicului larg.

După multitudinea de steme aflate într-o unitate muzeală dintr-o localitate rurală,
Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat acesta poate fi considerat drept un muzeu
colecționar de steme; în colecția de istorie a comunei apar și se înmulțesc și în zilele
noastre stemele familiilor locale mai însemnate.
Cercetând stemele de pe diplomele de înnobilare și blazon aflate în fondurile
arhivelor din județ, putem trece în revistă o succesiune foarte interesantă de însemne
acordate în perioada dintre începutul secolului al XVII-lea şi sfârşitul secolului al
XVIII-lea, toate stemele având particularităţi care, sub aspectul concepţiei şi al stilului
reprezentării, diferă unele de altele. În plus, putem parcurge evoluţia artei blazonului pe
parcursul perioadei amintite, care acoperă două secole de heraldică de cancelarie.
Am parcurs și stemele unităților administrativ-teritoriale din județul Covasna. Ca o
observaţie generală, acestea au un conţinut simplu. Majoritatea lor se prezintă în scut
nepartajat, în vreme ce altele au scutul împărțit în două. În cazul unităților administrativteritoriale care au avut steme istorice, s-au păstrat aceste steme. În cazul localităților
care nu au avut steme, s-au elaborat steme noi. După simplitatea lor, stemele
administrative din județul Covasna diferă de cele din alte regiuni ale țării.
După cum am arătat, cele mai multe steme se află în microregiunea Ținutul Pădurilor,
peste jumătate dintre stemele identificate pe vreun suport, mai precis 58,5 %, în Sf.
Gheorghe și împrejurimi 21,5 %, iar pe teritoriul fostelor scaune Kézdi și Orbai 20 %.
Faptul că cele mai multe steme se află în Ținutul Pădurilor se datorează în mare parte
unor artiști ai locului, care au ornamentat bisericile localităților lor cu steme. Este vorba
în primul rând de artistul heraldist József Sebestyén Keöpeczi, care a realizat în biserica
reformată de la Căpeni o adevărată galerie de steme. Iar artistul gravor Bálint Kósa a
ornamentat biserica reformată din Tălișoara cu douăzeci de steme.
65 % dintre steme se află pe și în construcții ecleziastice, 25 % pe și în construcții
laice, iar 10 % constituie stemele funerare. Se poate trage concluzia, că cea mai mare
încredere se îndreaptă către biserică, loc de întâlnire, accesibil pentru o pătură mai largă
de oameni.
Stemele aflate pe teritoriul județului Covasna s-au realizat printr-o multitudine de
tehnici. Dintre acestea se disting două. Cele mai multe sunt stemele pictate, apoi cele
sculptate. Cele pictate acoperă 62 % din totalul stemelor, iar cele sculptate 22 la sută.
Restul sunt executate prin diferite alte tehnici, ca decupare din tablă de cupru, ștanțare,
turnare, sgraffito, mozaic, gravură, teracotă, stucatură, și mai nou prin tehnică asistată
de calculator. Dintre stemele pictate majoritatea sunt pictate pe lemn ori plăci pe bază de

lemn, apoi cele picate pe carton și cele pe material textil, picturi murale sunt puține.
Dintre cele sculptate majoritatea zdrobitoare sunt sculptate în piatră, dar sunt câteva și
în lemn.
Tehnicile tradiționale conduc detașat acest clasament, dar încep să prindă rădăcini
tehnicile moderne, asistate de calculator, ca gravura în piatră șlefuită, în cazul
monumentelor funerare, sau tehnici computerizate de executare a stemelor din material
sintetic.
Din patrimoniul heraldic al județului, cele mai multe steme sunt cele nobiliare, care
apar atât pe reședințe nobiliare, cât, mai ales în și pe construcții ecleziastice. Acestea
acoperă 73 % din totalul stemelor înșirate ca patrimoniu heraldic al județului. Urmează
categoria stemelor administrative, care însumează în prezent 19 % dintre steme, iar
stemele ecleziastice, precum și cele înșirate ca steme de stat și domnești au ponderea de
4 – 4 %.
Într-o altă clasificare, cele mai multe steme sunt cele nobiliare individuale. Ele apar
mai ales în biserici, ca însemne ale donatorilor, dar mai ales ca steme având un rol
decorativ, precum cele din bisericile reformate de la Căpeni, Tălișoara sau Ilieni. Steme
apar și pe castele și conace, marcând proprietatea, ori comemorând o construcție sau o
extindere. În colecţiile publice, unele categorii de steme sunt mai bine reprezentate
decât altele: cele de la Muzeul Național Secuiesc sunt mai ales steme funerare, apoi
steme sculptate în piatră în lapidarul instituției, în vreme ce cele de la Muzeului
„Haszmann Pál” din Cernat sunt steme comemorative, având rolul de a îmbogăți
colecția de istorie locală.
Stemele de alianță, mult mai puține decât cele individuale, dar totuşi într-un număr
destul de însemnat, apar mai ales pe reședințele nobiliare, cel mai adesea pe frontonul
construcției, dar și în interior, pe plăci comemorative. Ele apar și pe construcțiile
ecleziastice, comemorând ctitorii sau pe cei care au contribuit la ridicarea, modificarea
ori extinderea construcției.
În urma clasificării stemelor după data apariției lor, s-a putut observa că este
reprezentat și Evul Mediu – chiar dacă este vorba despre o singură stemă –, iar de la
perioada principatului încoace numărul stemelor a cunoscut o creștere continuă. Chiar
într-o epocă în care monumentele cu decorație heraldică deveniseră oarecum desuete (ne
referim la perioada interbelică), pe teritoriul cercetat stemele s-au înmulțit. După
aproape o jumătate de secol de regim totalitar, ostil blazoanelor – în care totuși au

apărut o duzină de steme – dorința de a decora clădiri – mai ales biserici – cu steme, nu
s-a stins, ci dimpotrivă, cunoaștem numeroase exemple.
În cele două perioade de înflorire a heraldicii locale, acest fenomen s-a datorat muncii
unor artiști, care au decorat biserici reformate cu steme, bineînțeles, cu acceptul
preoților parohi și al comunităților locale.
Remarcăm în special perioada contemporană, în care au apărut 49 de steme, în plus
27 de steme ale unităților administrativ-teritoriale aprobate de guvern, dar mai sunt și
alte proiecte înaintate spre aprobare. Acest fapt se datorează în primul rând unor
persoane care au confecționat stemele, sau au proiectat steme administrative, iar în al
doilea rând receptivității mediului uman.
În ciuda faptului că timp de patru decenii și jumătate a dominat un regim totalitar,
ostil stemelor, asistăm la continuitatea fenomenului heraldic și chiar la o renaștere a
fenomenului heraldic în județul Covasna. Bisericile reformate din Ilieni, Simeria,
Tălișoara au fost decorate cu casete conținând steme. Muzeul din Cernat a continuat
colecționarea stemelor familiilor din localitate și împrejurimi. S-au reamplasat steme
înlăturate în timpul regimului socialist. Astfel pe frontonul castelului Kálnoky de la
Micloșoara a reapărut steme de conte a familiei Kálnoky. Pe frontonul fostului sediu al
Regimentului de husari-grăniceri nr 11 din Sf. Gheorghe a reapărut stema Imperiului
Habsburgic.
Stemele acoperite au fost readuse la lumina zilei. Pe frontonul fostului Sediu al
Scaunelor, azi biblioteca județeană din Sf. Gheorghe, a reapărut stema celor Trei
Scaune. Pe fațada Casei de cultură „Vigadó” de la Tg. Secuiesc, pe care stema orașului
a supraviețuit perioada comunistă „neobservată”, după căderea regimului stema a fost
colorată, din păcate și grosolan modificată. Au fost restaurate stemele sculptate în piatră
de pe conacul Daniel de la Tălișoara, precum și de pe amvonul sculptat din piatră al
bisericii unitariene de la Aita Mare, care conține o stemă.
Au început să apară monumente funerare ornamentate cu steme nobiliare.
Este îmbucurător faptul că, în zilele noastre, se reînvie tradiția amplasării stemelor.
Exemplele arătate ne îndreptățesc să sperăm într-o renaștere a folosirii acestor însemne,
având rolul de marcare a identității, uzanţă care a dăinuit secole de-a rândul. Cursul
istoriei a stopat, după cum putem observa, doar vremelnic acest fenomen.
În acest județ, cel mai mic din țară din punct de vedere al populației – având 1 % din
populația României –, și al doilea din urmă după suprafață – 1,5 % din suprafața țării–,
putem afirma, că revine câte o stemă la fiecare 20 de km², sau la fiecare 1000 de

locuitori. În aceste condiții putem afirma că județul Covasna se află pe primele locuri
din țară – dacă nu chiar pe primul! – în privința densității stemelor care pot fi
identificate în cuprinsul său.
Anexa conține un catalog heraldic al tuturor stemelor inventariate, numerotate de la 1
la 221, care cuprinde informații despre stema prezentată: deținătorul, localizarea,
respectiv actul normativ prin care s-a adoptat, în cazul stemelor administrative, tehnica
de confecționare și materialul, data apariției, numele autorului stemei, în cazul în care
este cunoscut și alte informații legate de stema prezentată.
În concluzie, în urma cercetării efectuate și a realizării prezentei lucrări, se poate
conchide că județul Covasna nu mai constituie o pată albă pe harta privind cercetarea
heraldică a țării, ci dimpotrivă, se vădeşte a fi o regiune în care blazoanele sunt
consistent reprezentate. În fine, lucrarea constituie un unicat în materie.
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