
A KÖ FELDOLGOZÁSA KÉZDIPOL Y Á NB AN 
Kovászna megye 

MOLNÁR ISTVÁN 

A falu lakosságának sokféle szükség1etét a l'égebbi évszázadokJban 
általában a falus;i kismesterségek tevékenysége elégítette ki. A megvál
tozott termelés~ körűlmények folytán ezek klözül egyesek e:lsorvadtak, 
mások viszont - jellegüknél, termelrvénJleiik további szükségességénél 
fogva -- napjainkiban is élnek. V annak azonban olyan kismesterségek is, 
amelyek az időközben felmerülő újfajta temékkereslet foytán újként 
ke:letkezneik.l '~~;·,.'l' · 1 

De akár a letűnt vagy eltűnő rétben lévő, akár a jelenkor:i falusi 
nép újkeletű szükségH:ének kielégüésére s:wlgáló klismesterségrőllegyen 
is szó, tanulmányozásunk a néprajzi kutatás ,igen fontos feladatát képe
zik. Ezek ismerete nélkül a nép anyagi müvelődésének alakulását, egy 
adott időszakra jellemző fejlődési fokát nem lelhet nyomon követni, il
letve megMilapítani. Ezért "a falusi fogla'lkozások, ipari te•vékenység, kis
mesterségek számának és a gyakorlásukra használt eszközök változatos
ságának felmérése" legfontosabb teendőink közé tartozúk.3 

I'smert tény, hogy egy-egy k!ismesterség kliaJl:akrulása - az általáno
san elterjedtek mellett - csak az illető he·lyen található nyensany:ag
hoz van kötve. Ilyen pl. a l:azább szerkezetű, könyebben feldolgozható 
kő faragása ~is. 

A régebbi hazaü. néprajzi irodalomban kevés és csak általánosságo
kat . tartalmazó útalást találunk erre a sokszor háziiparszerűen gyakorolt 
kis!nesterségre vonatkozóan. Rendszerint csak a termékeket ismettetik, 
de a mesterség leírását nem adják4. Az újabb irodalomban is a kőfará-
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gó kismesterség egyik - vagy más1ik ágának részletesebb leírásával 
kevés tanulm·ány fog'lalkoz~k.5 Ahhoz azonban, hogy ennek a jelentős 

és sokágú kiismesterségnek telyes keresztmetszetét, technológiáját, gaz
dasági-kultúrá1is sz·erepét megismerhessük, az egyes kőfeldolgozási ipar
ágak részletadatainak minél maradéktalanabb összegyűjtése szükséges. 
Ehhez az adatgyűjtéshez kivánunk hozzájárulni a polyáni kőfaragás 

ágazatainrak :ismertetésével. 

.. 
Kézdipolyán a Háromszéki-rodeneének a Bodoki- és Ojtuzi hegy

ségek vonulataJi által közrezárt északi csücskében fekszik. A helységben 
lévő régebbi rakott (1, 2. ábrák), újabban faragott kőkapu}ábak (3, 4, 5. 
ábrák), kőkerítések (1,2. ábrák) sokasága, a kőkádrás közkútak, a kő

hídak és egyéb kőépítmények a faluképnek különleges, szembetűnő 

jelleget adnak. E hagyományt őrző, de a falu mai ízléséhez alkalmazott 
korszerűbb formájú és kivitelű kőépítmények készítése me1lett - a 
negyvenes évek második felétől kezdődően - itt a népi kőiparnak egy 
új,abb hajtása keletkezett: a különböző célra gyártott fenőkövek faragása. 

Ennek a - Kézdipolyánra jellemző - kőkultúrának kialakulását a 
falu határának és környező Viidékének természeti adottsága, a viszony
lag tartós, de nem túl kemény és így aránylag könnyen kitermelhető 

és megmunkálható különböző minőségű kárpáti homokkőnek a jelenléte 
tette lehető vé. 6 Többrétegűségének - a régebbi melletJi új ágának 
Icialakulásához viszont, közvetlenül a második világháború utáni általá
nos termelési visszaesés következtében, a fenőkő ipa:ni gyártásában is mu
tatkozó kiesés adott !indítékot. E kőkultúra mindkét ágának - a régebbi, 
nagyobb szaktudást és gyakorlatot kiváló építkezési célokat szolgáló kő
f,aragásnak és az újabb keletű, kevesebb gyakorlatot és mesterségbeli 
tudást igénylő kaszakő és egyéb célt szolgáló fenőkő készítésének 
müvelése, termelési sajátosságainál fogva, a falusi ipar keretébe tar
tozik. 7 Művelői olyan kismesterek, akik a helységüknek és egy meghatá
rozott zóna lakóinak szűkségletét elégítik ki. Mesterségbeli foglalkozá
suk mellett földet .is műve1nek.8 

A. Az építkezési elemek faragása történeti fejlódése 

A kézdipolyáni kőfaragás régebbi multjáról - levéltáru kutatások 
hiányában - csak a hagyomány és a legréglihb évszámos kapulábak 
alapján beszélhetünk. Ezek a nyomok határozott adatokkal a múlt szá-



zad közepéig vezetnek vissza. A legrégibb évszámos faragott kapuláb 
1856-ból való, de a fejlődésli formákat vizsgá'lrva ennél régebbi keletűek 
is vannak.9 Bbből az időből a Varga csalárd egyik ősét tartják számon, 
aki - m~nt kőfaragáshoz értő ember - Nyújtódról teLepedett Kézdii
polyánba. Példája nyomán mások is kezdtek kőfaragással foglalkozni. 
A múlt század végén a helybeli Albert család, majd a század elején a 
szlintén betelepülő Pap család tagjai gyakorolták - a földművelés mel
lett - ezt a kismesterséget.10 Ma mintegy tízen foglalkoznak a kő klis
iparn jellegű feldolgozásával. A helybe]i szükségleten kívül a Kézdivá
sárhe1ly környéki szomszédos helységek szükségletét is kielégítik.11 Az 
említetteken kívül több termelőszövetkezeti tag is foglalkozik kőfejtés
sei és kőfaragással. 12 

A kő 'kitermelése 

A kitermelés helye a falu határában fekvő hegyoldal~knak olyan 
I'lészén alakitható ki, ahol a talajfelszín lekopása, vagy lecsúszása nyo
mán az al'apkőzet rétegfejei a felszínre kerültek. Ha a kő kitermelését 
ilyen terepszakaszon megkezdik, a helyet hányának nevezJik. A bánya 
ldválasztását nagy körültekintéssel végZJik, mert a célnak megfelelő 

eredményes fejtés a kőzet szerkezetti. adottságától és a rétegek állásától, 
elhelyezkedésétől függ. A szerkezetük akkor megf'elelő, ha a homokkő 
üledékes rétegei nem tulságos'an vastagok, de nem is nagyon vékonyak 
(30-35 cm köztiek), elhelyezkedésük pedig akkor, ha minél függőlege
sebben áBJanak, vagy legalább meredek szögben dőlnek. Az ilyen hely
zetben ereződött kőzetretegek fejtése sokkal könnyebb, mert így a fel
smntől a rétegek talpa fe~lé haladva kevesebb er-őfeszítéssel és eredmé
nyesebben lehet egy-egy kő1apot, vagy hasábot az anyakőzetről levé
la:sztani. 

A homokkőrétegek kJ.iterjedés'étől, szerkezeti adottságától függően, 

továbbá a kitermelés cél}ai szerint, a falu határában a kőbányáknak az 
alábbi kéUéle típusa al:akult kJi : áHandó jellegű bányák és ideiglenes 
je'llegű alka:lm'i feltárások. Ez utóbbit s:zJintén hányának nevezik. A ha
tárban két állandó jellegű nagyobb bánya van. Az egyik, a nagyobb, a 
falutól északnyugatra e:ső mellékv,ölgy oldalában, a másik, a kisebbik 
(6. ábra) a falu határának délnyugati területén működik. Alkalmi jellegű 
bányák (7. ábra) a határ dombos oldalain több fe:lé -- ahol erre megfe
lelő adottság van- bárhol nyithatók.13 

A kitermelést több munkaszakaszban végz1ik. Eszközei nem térnek 
el az általánosan ismert formáktól. (8. ábra és I. sz. tábla). 
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Első munkaszakasza, előkészítő művelete, a földelés. Azon a helyen 
ahol a kőrétegek fejei a bo~ító talaj természetes lekapása folytán a fel
színre k!erültek tüzetes vizsgálatot végeznek. Ha úgy látják, hogy onnan 
a oélnak megfelelő méretű tömböket, l'apokat bányászhatnak ki, meg
kezdik a kő kiszabadítását. A tömör kőréteget borító talajt, valamint az 
al'atta lévő mállott réteget felcsákányolják, majd lapáttal eltávolítják. 
Ezt a műveletet nevezik földelésnek.14 

A kitermelés tulajdonképpeni munkaszakasza a hasítás, a fejtés. 
Évek hoss2lú során át gyűjtött tapasztalat, gyakorlat szükséges hozzá. A 
cél az, hogy minél nagyobb darabokat, lapokat tudjanak az anyakőzetről 
lehasítanli, lehetőleg akkorákat, amelyeket több méter hosszúságú oszlo
pokra, vagy több négyzetméter nagyságú lapokra lehet feldararbolni. A 
hasítás munkaszak'asza négy munkamozzanatra tagolódik : az előkészítő 
vonalazás, a spiccelés - a hasítószegek beverésére -, a repesztés és a 
leválasztás. 

A vonalazást vasspiccel a kőfal~a fektetett vonalzó mentén végzik 
akkor, ha az anyakőzet szerkezeti adottsága nagyobb darabok hasítását 
teszi lehetövé. A vonalat mindig a kő lába felé - a fal alján - húzzák, 
megjelölve ezzel a leválasztás vonal'át. 

A spicceléssei (9. ábra) a meghúzott vonal mentén a kőfalba 10-10 
cm távolságra 2-3 cm mély lyukakat vésnek,. s az így előkészített lyuk
sorba a hasítószegeket beverik (10. ábra). 

A repesztés a következő módqn történik. A hasítószegeket a ráverő 
kalapáccsal rendre - többször vég.ig haladva a soron - besülyesztik a 
kőzetbe. Ékl(llakúak lévén a szegek, :fesz:itésük ny!Omán a kőzet a lyukak 
vonala mentén megreped, elhasad. Ha a leválasztásra kerülő kőlap -
rétegződéséből adódóan - vastag, akkor a repesztővonal két-három 
pontjából a hasítószegeket kihúzzák, helyükbe párosan beütik a lapikatp 
ráfvasból készített feszítő lemezeket, s közéjük beka}apálják a hasító
ékeket. Az így megnövelt feszítés nyomán most már a kőlap az anya
tömbtől a spicclyuksor mentés elszakadva és a rétegfelület mentén kissé 
felcsúszva elmozdíthatóvá vállik 

A leválasztás a hasítás utolsó művelete. A kő rétegződése mentés 
elvált kőlapot a rángákkal, ha vízszintes fekvésű .akkor felbillentik, ha 
viszont függőleges fekvé,sű akkor elbillentik, s ráeresztik, illetve ráfek
tetik .az előre elkészített, kőtömbökből rakott taLapzatra (ll. ábra). 

A kő feldolgozása 

A lehasított nyersanyag feldolgozását már a kitermelés helyén 
megkezdik. Ezt a munkát is maguk .a kitermelők végzik. Éppen e tény-

350 



nek a nyomán, hogy -a feldolgozást is ugyanazon személyek végzik, mint 
a kitermelést, domborodik ki a me.sterség falusi ipari jellege. Tavasztól 
őszig a :feldolgczá.s ·a kitermelés helyén történik (12. ábra). Ha húzamo
san tartós esőzés áll be, a munkahely fölé ideiglenes fedelet szerkeszte
ne:k. Ha sok munka adódik, akkor télen ·is dolgoznak, a lakás valame
lyik műhelynek átarakftott helyliségében. 

A feldolgcnás a lehasított kőtömbök szétdarabolásával kezdődik. A 
kőlapokat megvizsgálják, hogy nincs-e rajtuk valamiilyen 11ejtett repe
dés. Ezektől függ ugyanis, hogy a lefejtett tömb mekkora darabokra 
osztható. A da11abolás munkamenete szintén a vomrlzásból, spiccelésből 

és a hasítószegekkel végzett repesztésből áll (13, 14, 15. ábrák). Ezt kö
vetően osztályozzák az anyagot. A megfelelő méretű darabokiból szük
séglet szerint építkezési elemek készülnek, s a meg nem felelőkből ház
alapnak, ker:ítésnek való követ darabolnak (16. ábra). 

A faragásra alkalmas kövekből 2,5-3 m-es nagys~gú kapulábakat 
(17. ábra), továbbá kútkádrákat (18. ábra), pincegádorokat (19. ábra), a 
porták előtti kőhídakat (20. ábra), küszöböket, kerítés .alapokat, kE!rÍ
tés oszlopokat (21. áb11a), kerékvettetőket (22. ábra), a határban forrás
foglaló köveket (23. ábra), végül pedig különböző aLakú sírköveket .és 
sírkereszteket készítenek. 

B. A KASZAFENŐKŐ FARAGASA 

A mesterség kialakulásának története. 

A természet által nyújtott nyers'anyag termelésre · ösztönző megléte 
mellett igen sokszor az időlegesen fellépő szükséglet is hozzájárul egy
egy falusi iparág elindítás-ához. Kezdete . néhány élelmes ember kísérle
téhez kapcsolódik, s ha a kísérlet életképes, akkor .átveszik .mások is, 
általánossá válik. Így történt ez a kézdipolyáni 'kaszafenőkő készítésé
vel .is. A második világháborút közvetlenül követő termelési nehézségek 
nyomán a gyárá. kaszakő eltűnt a piacról. A kereslet pedig nagy volt, 
mert a mezőgazdasági termelés követelte ezt a terméket. 1946-ban Pap 
Viktor a maga által kidolgozott munkamódszer szer:int - kísérletképpen 
- többszáz követ faragott, s a hetivásárokon könnyen értékesítette. A 
példán felbuzdulva mások :is, nemsokára száz körülivé vált a fenőkő

gyártók száma. Ki-ki a maga termékét vitte piacra, de rövid időn belül 
a munkamegosztás jeleli is mutatkoztak, amennyiben voltak olyanok, 
akik a termékeket további árusításra a termelőtől megvásárolták Gazda-
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iág,i életünk rendeződése, s különösen a mezőgazdaság szocializálása 
nyomán, mintegy másfél évtized múlva a fenőkő gyártók kezdeti száma 
lemorzsolódott. 1966-ban mintegy tíz egyén foglalkozott rendszeresen 
fenőkő készftésével. Ezek közül egy magánvállalkozásban, a többi pedig 
a Fogyasztási- és Termelőszövetkezetek keretében évi norma alapján 
dolgozott. De a kő lcitermelését, feldolgozását és eladás'át ekkor is ugyan
azon személy végezte, bevonva időnként a családtagokat is a feldolgozó
és értékesítő munkába. 

A tennelés munkaszakaszai 

A nyersanyag beszerzése, tárQlása. A kaszakőnek való homokkövet
a község határából, de más helységekhez tartozó völgyek oldalaiból, 
patalkmedrei~ből is hányásszák A célnrak legmegfelelőbb a mákos, apró
szemcsézeitségü és vékony rétegekben (1,5-3 cm vastag) lerakadott ún. 
sorkó. Eze~ből a rétegekből a föld letlisztítása után csákánnyal és . rán
gákkal .kiisebb-nagyob lapokat sza1dtanak fel. Minden iénkövesnek meg
van a maga rése, a bányája, amit ő fedezett fel. Rendszerint ősszel vég
zik a klÍtermelést, az egész évi szükségle.tet beszerezve.15 A nyer.sanya
got szekéren szállítják haza és az udvaron fák mellé élükre ál'logatva 
tárolják. 

A feldolgozás menete. A fenőkő készítését tavasztól őszig szintén a 
szabad ég alatt végzik. Télen a lakás egylik he'lyiségében. A munkafo
lyamat egyes fázisait előzetes hagyomány nélkül maguk kísérletezték 
ki. Természetesen a munk:afolyamat alapelemei az itt régóta gyakorolt 
kőfaragó mesterség technoló~iai ismeretében gyökereznek. 

A készítésnek két fő munkaszakasza van: a fenőkő vágása- kifara
gása és a súrolás - a fenőkő csíszolása. 

A vágással a fenőkő formáját alakítják ki. Ezt a munkát a földön 
térdelve, vagy ülve végzik. A "mun~apad" kezdetben a puszta föld volt, 
de a gyakorlat egy primitív, szintén kőből alkotott földbe sülyesztett 
alkalmatoss'ágot 'a vágókövet teremtette meg (24. ábra, II./1. táblta). R:é
szei: a fekvő kő, az egyd.k oldalához állított 10-12 cm magas támasztó
kő és egy szabadon mozgatható hasáb alakiÚ párnakő. Srerszámaik : 
néhány vasspicc, 1apos vésők és egy-két félkézkalapács. 

A fenőkő vágása egy előkészítő művelettel a szabdalással kezdődik. 
A résből hazia hozott terjedelmesebb homokkőlapokat - a könnyebb 
megmunkálás végett, a fénőkő 23 cm-es körűlbelőleges hosszának meg
felelően - kiisebb lapokra ,szabdalják. Szabdaláskor a kőlap mindkét 
felületét a ráfektetett vonalzó mentén - egymással pontosan szemben 
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- a spicc hegyével bekarcolják, majd az. egyik oldalon a vonalat a véső 

hegyével 2-3 mm mélység1ben megvésik. Ezt követően a lapot megvé

sett, árkolt felületével alu'l fordítva, rátámaszttják a párnakőre és az 

árkolással szembeni vonal mentén a kalapács óvatos, egyenletes ütöge

tésével lerepesztik. 

Ezt követően a kiszabott kölap egyik felü1eté:re a fénkő körvonalait 
- ahányat a lap kiad - farnoclel ráhelyezésével bekarcolják. 

A következő mozzanat a slagolás. A megflajzolt kőlapot élére állítva 

a vágókőre helyezik, a támasztókő vonalához viszonyított merőleges 

állásban, s térdük nyomásá,val ahhoz szorosan hozzá rögzítik, majd vé
sővel az első ki'alakítandó fénkőnek a kőlap szélén lévő fokát a meg

rajzolt vonal mentén vésővel leslagolj'ák, lefaragják (25. ábfla). 

A vágásnak utolsó munkamozzanata a szakasztás, ami a megmun
kálásba vett fénkőnek az anyalaptól való leválasztását jelenti (26. ábra). 
E mozz'anat előkészítése végett a kől,apot ismét a vágókőre fektetik, 
majd a fénkő szegélyvona}ának azt a szakaszát is, amit már az előző 

munkamozzanatnál kirajzoltak, spiccel beárkolják, bemélyítik. Ezt kö
vetően a kőlapot átfordítják a másik oldalára. Az így felül kerülő lap
oldalra - a modelt a kő már leslagolt sL'iéléhez igazítva - a fénkő alsó 
szegélyvonarlát sz~rrtén meghúzzák, rárajzülják. Ekkor leülnek a földre 
úgy, hogy a vágókő a földön elnyújtott lábaik közt feküdjön. A kőlapnak 
megmunkálatlan felületét kinyújtott bal lábuk szárára fektetik, meg
munkált felét a vágókő lapjára támasztják. A vésőt függőlegesen tart
va, élét a metszésvonalba helyezik, s ütögetve kalapáccsal, végigviszik 
a metszésvonal egész hosszában. Ha eközben a fénkő az anyalapról 
nem válik le, akkor a beárkolás közepére helyeZlik a vésőt, s egyetlen 
súlyosabb ütéssei leszakítják. Az előzőek szerlint s21abják és alakitják ki 
a többi követ is, mindaddig amíg az előkész·ített kőlapból tart. 

A feldolgozsárrak második munkaszakasza a fenőkő súrolása, csíszo

lása. Egy kövekből, vagy ládából alkotott asztalra (27. ábra, II/3. tábla), 

egy vagy két nagyobb, durvábban szemcsézett kőhasábot helyeznek, 

agyagba ágyazva. Az asztal közepére egy kosáf!ba éles homokot, két 

edényben vizet tesznek (II/2. tábla). A Icivágott fénkövekből 15-20 da

rabot az egyik v:izes edénybe áHítják. A súrolókövet megszórják homok

kal, megnedvesítik, s ezen a fénkő mindenik oldalát - állandóan ned

vesen tartva - lecsíszolják. Utána a mosóedényben megme>ssák és nap

sütéses helyen kásztába rakva meg.szárítják (II/4. tábla). 
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A ter,melékenység, a termelés kerete és az értékesítés 

Egy lénköves naponta átlag 50-60 drb-ot készít, évente 6-800() 
darabot. A munka a család keretében folyik. A családfő a kő kivágást,. 
a feleség és a gyere~ek a kő csíszolását végzik. Vannak olyanok, akik · 
saját rezsiben dolgoznak, s évi 2500-2800 lej adót fizetnek. Mások a 
szövetkezetek keretében dolgoznak, havi fizetést kapnak (l 200 lej). Évi 
tervük 44 OOO lej értékű fenőkő. A termelés tehát két szektorban: ma
gán- és szövetkezeti szektorban folyik. Ezek nyomán az értékesítés is 
magán- és szövetkezeti érdekeltségű. Mindkettő közös jellemzője az, 
hogy a kész terméket maguk a készítők viszik eladá1sra. A hét közepsó 
napjaiban dolgoznak, a többi napokon a hetivásáro~at j'árj'ák. Egyszerre 
200-300 darabot visznek eladásra. Árusítási zónájuk BDassó-, Hunyad-t 
Kovászna megye, ritkábban Hargita- és Maros megye és a Bánát hely
ségelL Újabban a Szövetkezeti Uniónak megrendelésre is szállítanak. Ez 
a termelékenységet is fokozza, mert a iénköveseknek így nem kell a 
vásárokra járással időt tölteniök. 

A kézdipolyáni kőfaragás vázlatos leírásával a falusi kőfeidolgozó 

kJismesterség két ágazatát kivántuk ismertetni. A helység falukép-jelle
gét meghatározó kőf'aragás az ősibb ág, amely hagyományokra alapozó
dik. A kaszafenőkő és az utóbb ezt kiegészítő borotva- és késfenőkő 
készítése a jelenkor szülötte, amelynek elindítója az átmeneti gazdasági 
időszakban fellépő szükséglet. Ennek a két évtizedes · kismesterségnek 
szervezési- és működési formáit a szacialista termelési mód átalakította, 
de ugyanakkor aktiV1itása jó időre állandósult. 

Mindkét kőfeldolgozási ág, de különösen az újabbik, magán viseli 
a népi mesterségek minden - alább felsorolt - jellemző vonását.16 Az 
egész munkafolyamatot kézi erővel végzik. A kőfaragók, ősi technológiai 
hagyományok alapján, a maguk tapasztalatakumulációja nyomán ki
alakított eszközökkel és módszerrel termelnek. Munkaeszközeiket magu~ 
szerkesztik, készítik és ugyanakkor egyes munkamozzanatok és eszközö~ 
terminológiáját is megalkotják. Mivel a nyersanyag helybenléte folytán 
a helység természeti előnyökkel rendelkezik, lakóinak egy része speciá
lizálódott annak feldolgozásában. A termékek értékesítését - jó részt 
- a fogyasztó egyenes felkeresésével végzik.17 Végül pedig minden 
munkát - a nyersanyag kitermelésétől kezdve, a feldolgozásorr át az el
árusításig - ugyanazon személy, családtagjainak bevonásával munka
megosztásban végzi. 
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PRELUCRAREA PIETREl LA POIAN 

(Judetul Covasna) 

ISTVÁN MOLNÁR 

Datarita prezentei gresiei carpatice, locuitorii din Poian practica 
mai de mult prelucrarea pietre.i. Din gresie se confectioneaza elemeute 
de piatra folosite in construcvii ~i pe lí:nga aceasta ~i gresii pentru coase. 
Confectionarea el·emente'lor de construc\Jie formeaza r·amura mai veche, 
traditionrala a acestUii me~te~ug sate~ti, iar confectnonarea gresillor pen
tru coase este o indeletnlicire mai recenta. 

I. Cu prelucrarea pietrei in elemente de constructie se ocupa in 
prezent aproximativ 10 oamenii, totodata se ocupa ~i eu ~agricultura . 

. Afara de acel?tJia maá multi membri din C.A.P. se ocupa mai ales numai 
eu despica~ea ~i zdro:birea pietre/Í pentru ne:votle coopeDativeL 

Pliatra este exploatata ori din cele doua bai (cariere) mai mari 
(Fig. 6), ori diin exploatari mai m:iai, improvizate, folosite in mod acei
dentaL (Fig. 7). Une1ltele folosite sint urmatoarele : lopeti, timaoopi, ~pi
tul1i (virfuri de despicare), cuie de despicare, icurn metalice ~i piacute 
de metal incovoli.ate, ciocane, baroase, rangi ~ rigiJJa (Fig. 8, Plan~a I). 

Exploatarea nu se deosebel?te de tehnioa l?i modalitatHe in general cu
noscute. Fazele de munca se incep eu indepartarea pamintului de pe 
stratul de gresie. Munca prop:r:iuzisa consta din : - incizarea stratului 
natu:r~al, folosind linearul, - ~pituire:a (:Blig. 9.) -, fixarea cuielor de 
despioare in stratul de gresie, pentru -, despicarea pietrei din b1ocul 

natural (Fiig. 10) l?i desfacerea (Fig. ll.) Prelucrarea se face in general la 
locul exploatarii (Fiig. 12). - Caracterul de industrte sateasca consta, 
chiar in acel f·apt, ca p~e~ucrarea este efectUiata de aceleal?i persoane 

oare au efectuat-o ~i exploatarea. Aceasta faza de munca se incepe eu 
ciopkl;lirea blocului de piatra despicat (Fig. 13, 14, 15, 16), urmeaza apoi 
sortarea blocurilor dupa mámmi l?i se termina eu prelucr:a:t~ea propr.iu-zisa. 
- Prodnsele : pietre pentru fundameute de casa sau imprejmuir.i. Din 

pietrele de marime 2,5-3 m se confectioneaza stilpi pentru porti (~ig. 17, 
3, 4, 5,), - din biocurile mai miai ghizduri pentru flntini (Fig. 18), - po-

duri in fata caselor (Fig. 20), - pr.ispe, stilp pentru garduri (F:ig. 21), 
- borne apara roata, Fig. 22), - ancadramente pentru izvoare (Fig. 23), 

precum ~i pietr.e 1?i cruci funerare. - Folosirea acestar elemente de cons
tructie din Poian ii dau comunei un aspect specific. (Fd.g. l, 2, 3, 4, 5). 
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Me~terii produc ~i pentru satisfacerea necesitatJi'lor populatJiei din zona 
respectiva. 

II. Confectionarea gresiei pentru coase. - In urma celrui de al doilea 
raZiboli. mondiial gresia confectionata de indUJStrie a disparut din comert 
Unii oameni, ín chip de experienta, au íncercat confectionarea aoestor 
unelte, atit de neces'ara agl'\kultur.ili, eu metodele ~i uneltele de munca 
el,abarate de ei, valariflicíndu-~e eu ocazia tirgurilor saptaminale. Expe-

rienya a dat rost, ~i peste scurt timp cca. 100 de oameni 1se indeletniceau 
eu confectionarea gres'iilor. Azi cca. 10 oameni se índeletnkesc eu con
fectionarea gresriHor: unul ca mic meseria~, iiar al~~i ín cadrul Cooperati
vei, lucrind pe baza unei norme anuale. 

Materi:a prima se exploateaza din mici cariere ocazionale, unde se 
gásesc straturi subtkli de 1,5-3 cm gros!ime, eu ajutorul tírnacopului ~i 

rangilor. - Prelucrarea se face in aer liber. - ConfectJionarea are doua 
faze prlnclipale : taierea, cioplireta gresiei, ~i frecarea ~lefuire:a. Banca 
de munca a taierili este un diispozlitJiv de lucru rudimentar, numlita "piatra 
de taiere" (Plan~a II/l ~li Ftig. 24). 

Uneltele de prelucrare : citeva ~pituri, dalti plate, un ciocan ~i un 
~ablon de lemn. - Fazele de munca : - taierea placH de gresie in bucatJi 
- desenarea conturului greslieli eu ajutorul modelU'ltliÍ de p1aca de piatra, 
- daltudrea (Fig. 24, 25), prin care se da forma potrivita conturHor gre-

sie:i, - pregatirea ruperii ~i ruperea (Fig. 26). ~'lefcuJirea se efectueaza pe 
dliferite postamente o.cazJionale (Plan~a II/3, Füg. 3, Fig. 27). - Dupa ~le
fuire din gresii fac stive sa se usuce la so:aTe. (Plan~a U/4). - Un produ
cator, zilnk confectioneaza in general 50-60 buc. de g:resii, anual 6-
8.000 de buc. - In Zli'lele din mijlocul saptaminili produc, iar in celelalte 
zJile umbla prin tirgurile saptaminale ale localitatHor din judetele Co
vasna, Bra~ov, Hunedoara, Mure~, Harghita ~i in Banat. Recent primesc 
comenzi ~i de la Uniunea Cooperativelor de Consum. 

Arnbele ramuri ale pietrárlitului din Poian poarta urmatoarele trasa
tulii caracteristice ale industrieli sate~ti, (mai ales ramura cea noua) : -
intreaga productie se desfa~oara eu utilizarea munoii manuale, - ciapl.i
torii de piatra produc eu metodele ~?i uneltele forrnat de ei insu9i, akatu
ind totodata ~?i terminologia fazelor ~i uneltelor de munca.16 - Datarita 

prezentei mate:r1iei prime o parte a locuitorilor din comuna se speciali
zeaza in prelucvarea acestei materii ; - valorifioarea produselor in buna 
parte o realizeaza "prin cautarea directa a cumparaturilor prin peregri
nari sezoniere" 17, !?i in sfir~it toate opemtiile le executa aceeta~?i persoana, 
eu antrenarea membr:ilor sai de familie. 
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JEGYZETEK 

l. A do1goz,at anyagát 1966. júliusában gyűjtöttem. AdatiközWfm : páJ Gyárfás 75 éves 
földműves, Pap Dezső 55 éves kő:Eanagó, Pap Viktor 49 éves és Bartok Sándor 46 
év.es kaszanenőkő :Earagók. 

2. Egy Hyen újkeletű ktsmes,ters,éget ismertet MOLNÁR ISTVAN, F.aforgácslialap kötése a 
Kovászna megyei Körösön, ALUTA. Sepsiszenrt:gy1örgy, 1970. 331-336. 

3. ROMULUS VULCANESCU, Etnografia: ~tiinta culturii populare, Bucure!?ti, 1966.34. 
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fic al Troosilvaniei pe anü 1959-1961. Cluj , 1963. 77-105. ION CHELCEA, Pre
lucrarea pietrei de Albe~ti-Muscel in scopuri practice ~i artistice, Anuarul Muzeu
lui SatuiuL Bucure~ti, 1966. 139-152. 

6. A földrajzi környezeitnek és a geológiai szerkezetnek az egyes kismes,terésgek kiala 
kulására gyakorolt befoly,ás.ára vonartkoZióan lásd $TEFAN PASCU, Me~te~ugurile 

din Trausilvania pina in secolul al XV -lea. Bucure~ti, 1954. 250, 64. 
7. A falusi ipa:r jellemzésiét lásd R. VULCANESCU i.m. 64. 

8. POTSA, i.m. 239 lapján a kézdipolyáni kőf.ara~ásról ezt írja : "A k·Özség 1akros,ságtá
nak nagyrésze kőmíve&séggel és kőfana~ással fog1alkozi.k a mezőg:azdaság mellett, 
amely foglalkozáshoz terjedelmes homokkő képz6dmények, mely·eik a közelben el
vonulnak, szolgáltatják az a.nytag.ot és az impulzustt." A polyáni kőfar.agás népi 

kisipari jellege abból is kitűnik, hogy az i.m. Közgazdaság című fejezetének sta
tis.ztikai kimuta,tásában (166 l. ifj. NAGY ELEK összeállitása (:Kiézdipolyánban az 

i:p.ankaméwa csak egy hivatásos kőművest t.artot t nyilv·án.) 

9. Ez ese.tben csak a faragott kőikapulábakról van szó. A faragott illapulábak k észitésé t 
meg,előzően, az anyakőzetről természetesen leváló vagy tört, rakott köböl építették 

a kapukat, amelyeket a későbbi időben bevat!roltak és le is meszeLtek. A r akott kő

kapulábak keletkezésének idejére már nem emlékeznek. "Mi így értük s elődeink 

sem mondtak erről semmit. Kő votlt elég a határban, s abból gyűjtöt;ték, törték a 
szükséges követt, s ugytancsak a kőf,alnélJk V!alót." (Pap György). 

10. "Első kő:fla.ragó Vargta Nagy Ferenc volt. Nyújt:':do.n született, a kő:Laragás végett ide 
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13. A kapitalizmus idején a két állandó jeHegú bánya nagyobb birtokosok magántuiaj
dona volt. A tulajdonosok - jövedelmük gyarapítása végett - a bányászás jogát te
he:tősebb válla~ozó mestereknek bérbe adták. A század elején azoniban az ún. Porcel 
bálilyárt a tu1ajd0illos -eladta. - Az ideigLenes jellegű a1kla1mi bányák kisbirtokosok 
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UNELTE - SZERSZAMOK 

l lopata - földhányó csákány 
2 tirnacop - kőfejtő csákány 

3-4 ~J>ituri - hasítószegek (spiocek) 
5-6 ic-uri - hasítóékelt 
7-8 placm~ de metal - "LaPik" (ráfvasból készí

tett f~tő Ieme2ek) 
9-10 baroas.e - ráverő- és félkézkalapács 

ll ranga - ránga, feszítőrúd 



1 PIATRA DE TAlEltE 
a piatri culcata 
b piatra ~ rez.imare 
c pioatr ~ de ~d na 

VAGOKO 
a fekv6100 
b támasztókő 
c párnakő 

2 MASA DE ~LEFUIRE 
a b JXietre de ~efuire 

c vadrii pentru umezirea 
gresidJ.or brute 

d co~ pentru nisip 
e oada pentru spiilarea 

gresillor ~1efurilte 

CSISZOLO ASZTAL 
a b CSIÍ.S:ZJOló köv,ek 

c Vieder a fenőkő 
á:ztatására 

d kosár csís.roló homoknak 
e kAdacska a fenőkő 

moslására 

3 PIATRA DE ~LEFUIRE 
pe postament de pl.atrii 

CSISZOLOKO 
köépftményen 

4 STIVA DE GRESIE 
KASZTA 




