Consideraţii privind cimitirul evreiesc din Reghin.
Prolegomene la istoria unei comunităţi mai puţin cunoscute∗
Parafrazând cuvintele lui Moshe Carmilly-Weinberger, care se referea la întreaga
Transilvanie1, voi spune că şi la Reghin se aud paşii evreilor, chiar dacă tot mai încet şi mai
rar. Pentru schiţarea unui cadru demografic şi cronologic care să surprindă, în câteva cuvinte,
prezenţa evreilor la Reghin, este important de menţionat că începând cu recensământul din
1850, este atestată în acest oraş o comunitate evreiască formată din 77 de membrii (cifra se
referă atât la oraşul Reghin cât şi la Reghinul sat)2. Şapte ani mai târziu, comunitatea ajunge
la 95 de membrii3. În anul 1880 numărul lor era de 3134, consecinţă atât a evoluţiei legislative
favorabile din Imperiul Austro-Ungar5 cât si a creşterii nivelului economic şi cultural al
Reghinului în a doua jumătate a sec XIX6, numărul acestei comunităţi aproape dublându-se la
19007. În anul 1930, Reghinul avea 1556 de locuitori evrei, reprezentând 16,7 % din populaţia
întregului oraş8. În timpul deportărilor din 1944, în ghetoul din vechea fabrică de cărămizi de
pe strada Mihai Eminescu9, au fost închişi 1400 de evrei din oraş alături de cei aduşi din alte
locuri, numărul lor atingând până în ziua de 4 iunie, când a fost desfiinţat ghetoul şi cei
internaţi aici deportaţi, cifra de aproximativ 4000 de suflete10.
Prezenţa evreilor în societatea reghineană în secolul XIX este marcată de participarea
lor, deopotrivă la viaţa economică şi culturală a oraşului. În preajma anului 1837 evrei sunt
pomeniţi ca făcând comerţ cu piei de animale necesare breslei tăbăcarilor11, iar după revoluţia
din 1848-1849, când Reghinul cunoaşte un puternic avânt economic datorită, pe de o parte
împrumutului pe care Curtea vieneză la acordat oraşului12, pe de altă parte investiţiilor
particulare. Trebuie amintiţi aici, printre alţii, investitorii Mendel Schwarz13 şi Mendel

∗

O parte a acestei lucrări a fost prezentată cu ocazia Colocviului de etnografie “Interferenţe culturaletnice”, Reghin, 7 iunie, 2003. Ţin să mulţumesc şi pe această cale, celor care au făcut ca munca mea să fie mai
uşoară, profesorului Grün Ladislau din Târgu Mureş, doamnelor Lea Geller şi Zelma Solomon din Reghin.
1
M. Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Bibliotheca Judaica, I, ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 9
2
Recensământul din 1950. Transilvania., în Studia Censualia Transilvanica, Ed. Staff, Cluj, 1996, p.
228-229; Pentru acelaşi an, I. Haltrich, în comunicarea cu titlul Zur Geschichte von Sachsisch Regen seit den
letzten Jahren, pe care o ţine la data de 21 august 1857 în adunarea generală a societăţii Verein für
siebenbürgische Landeskunde, menţionează doar existenţa a 51 de mozaici la 1850 în Reghin. Este posibil ca
informaţia sa să nu fi fost completă sau sa fii menţionat doar realităţile din Reghin-oraş.
3
Recensământul din 1857. Transilvania., în Studia Censualia Transilvanica. Ed. Staff, Cluj, 1997, p.
352-353
4
Recensământul din 1880. Transilvania., în Studia Censualia Transilvanica, Ed. Staff, Cluj, 1997, p.
242-243
5
M. Carmilly-Weinberger, op. cit., passim; V. Neumann, Istoria evreilor din România. Studii
documentare şi teoretice, Ed. Amarcord, Timişoara, 1996, passim
6
M. Szabó,Reghinul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (18491918), în Marisia. Studii şi materiale, XV-XXII, 1985-1992, passim
7
Recensământul din 1900. Transilvania., în Studia Censualia Transilvanica, Ed. Staff, Cluj, 1999, p.
8
S. Samuilă, Studiu etnografic asupra populaţiei României, Bucureşti, 1940
9
M. Szabó, op. cit. , p. 208
10
M. Carmilly-Weinberger, op. cit., p. 180; Gh. I Bodea, Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei.
1944, ed Hiparion, Cluj-Napoca, p. 266-268 (Ghetoul din Reghin)
11
I. I. Costea, Meşteşugurile şi sistemul breslelor din Reghin, în Marisia. Studii şi materiale, XV-XXII,
1985-1992, p. 148
12
M. Szabó, op. cit., p. 205
13
Ibidem, p. 209. Mendel Schwarz deţinea una din cele două mori de făina de capacitate mare din oraş
şi înfiinţase în 1865 o societate de exploatare, transport şi desfacere a lemnului.

Farkas14. De numele acestuia din urma se leagă organizarea anumitor aspecte ale vieţii
mozaice din oraş, în special cea a cimitirului.
În ceea ce priveşte învăţământul, trebuie menţionat faptul în Reghin funcţionau, în
secolul XIX, şcoli particulare evreieşti. O astfel de şcoală, cu predare în limba idiş (judischdeutsch), având doi învăţători, îşi începe activitatea în anul 186315. Există însă şi o importantă
frecvenţa a elevilor evrei in şcolile cu predare în limba germana16 şi, cu siguranţă, şi în şcolile
maghiare17.
Dincolo de aceste date, unul dintre reperele cele mai semnificative care pomenesc
astăzi de vitalitatea, acum aproape apusă, a comunităţii evreieşti din Reghin este, în mod
paradoxal poate, cimitirul, pe drept cuvânt numit de către evrei “casa a vieţii” (beth hayim)18.
În ciuda discreţiei şi a dimensiunilor sale restrânse, cimitirul evreiesc din Reghin trezeşte
interesul prin austeritatea lui misterioasă şi, la o mai atenta apropiere, prin elementele plastice
şi de simbol care ornamentează pietrele tombale.
Cimitirul se află pe actuala stradă a Cerbului19, la marginea estică a Pădurii Rotunde,
sau Pădurea Caprelor, plantată aici după seceta din 173020. Interesul cultural şi ştiinţific a
acestei părţi din oraş, este completat de recenta identificare a unui punct cu descoperiri
arheologice inedite21.
Suprafaţa cimitirului este de aproximativ 18 arii22 la care se adaugă clădirea necesară
deservirii lui, ridicată cu ajutorul investiţiei, sus-pomenitului, Mendel Farkas în anul 1911
(5671)23, şi curtea acesteia.
O cameră a clădirii este destinata îngrijirii post mortem a corpului înainte de înhumare,
în mijlocul ei aflându-se o piatră prismatică, albiată longitudinal şi cu gaură de scurgere, pe
care erau depuse, pentru spălarea rituală, corpurile celor decedaţi. Într-un colţ camerei, se
păstrează încă fragmente de la un vas de lut, spart cu ocazia ultimei înmormântări (1998).
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Două cioburi de la acest vas au fost depuse pe pleoapele celui decedat atunci, ca părţi ale unui
mobilier funerar extrem de restrâns 24.
Cimitirul este împărţit în două. Partea de jos, adică jumătatea de nord, este consacrată
femeilor, cealaltă bărbaţilor. Există însă şi numeroase derogări de la această regulă, ea nefiind
consemnată în cazul altor cimitire evreieşti cercetate deja. Cel mai târziu dintre morminte
datează din anul 1998, cel mai timpuriu neputând fii stabilit cu exactitate, în actualul stadiu al
cercetării, multe dintre pietrele vechi fiind distruse iar vegetaţia crescută abundent în jurul
mormintelor, a fost o piedică serioasă pentru cercetare25. Începutul cimitirului poate fi datat,
cu aproximaţie, în a doua jumătate a secolului XIX. Este posibilă şi existenţa unui alt cimitir
mai vechi, ipoteză neconfirmată încă. Faptul că au funcţionat trei sinagogi în oraş,
reprezentând ambele rituri, adică askenazim şi sefard26, reflectă o posibilă succesiune în timp
a acestor rituri şi implicit o posibilă diferenţiere a necropolelor. Problema rămâne deschisă.
Au fost identificate 600 de pietre funerare, care au fost numerotate, de cei care
îngrijesc cimitirul, de la 1 la 600. Numărul de morminte este însă cu siguranţă mai mare, dar
este greu de stabilit cu exactitate, fie pentru că stelele unora dintre ele s-au distrus iremediabil,
fie pentru că unele dintre morminte nu au fost marcate încă de la început cu pietre funerare27.
Este posibil ca unele pietre de mormânt să fi fost distruse fără să mai fi rămas vreo urmă a
existenţei lor28, pentru că actuala îngrădire de beton datează doar din anul 1998, accesul în
cimitir, înainte de aceasta dată, fiind destul de lesnicios. O parte dintre pietrele funerare au
fost “restaurate” superficial de către actualul îngrijitor al cimitirului, care a lipit bucăţile
sparte cu ciment de construcţii. Un element de interes pentru istoria locală, dar în mod
nefericit marcat pe pietrele de mormânt din acest cimitir, sunt urmele de gloanţe din timpul
celui de al doilea război mondial29, care au distrus multe dintre inscripţiile şi motivele
decorative de aici.
Dispunerea mormintelor s-a făcut în şiruri orientate nord-sud, fiecare piatră tombală
conţinând numele unui singur defunct. Pe baza acestei dispuneri, a diferenţelor tipologice
dintre pietre şi nu în ultimul rând a calităţii lor, se poate stabilii o evoluţie aproximativă a
cimitirului. O “stratigrafie orizontală” exactă neputând fii precizată însă decât în urma unui
studiu epigrafic şi a unei munci de recondiţionare a pietrelor distruse30.
După forma pietrelor, acestea se împart în piese cu aspect pseudo arhitectonic (conţin
frontoane, acrotere, coloane adosate, elemente care deşi nu au, în mod evident rol funcţional,
ocupă locuri distincte în tectonica stelelor), anarhitectonic (care nu au elementele pomenite
mai sus) şi intermediare (cele care deşi păstrează în elevaţie părţi distincte cum ar fi frontonul
şi câmpul inscripţiei, sunt lipsite de elemente morfologice specific arhitecturale, coloana, de
exemplu). Această diferenţiere stilistică propusă de Silviu Sanie pentru cimitirul evreiesc din
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Siret31, este valabilă, grosso modo, şi în cazul cimitirului de la Reghin. Privite din profil,
multe dintre frontoanele pietrelor, depăşesc planul inscripţiilor şi al reliefurilor, îndeplinind
astfel un rol protector şi accentuând aspectul arhitectural invocat.
Inscripţiile sunt realizate în mod exclusiv cu litere ebraice şi doar uneori ele au fost
completate cu texte minimale în limba maghiară şi foarte rar în limba germană, niciodată în
româneşte.
O observaţie importantă care trebuie făcută în legătură cu stelele funerare din acest
cimitir este aceea că, alături de marea lor diversitate tipologică, multe dintre ele îşi găsesc
analogii perfecte în cimitirul evanghelico-lutheran din Reghin sau Ideciu de Jos32. Pe lângă
faptul că o astfel de observaţie pare să confirme, o dată în plus, obiceiul, specific şi altor
locuri, potrivit căruia pietrari creştini executau astfel de stele scriind epitaful ebraic după un
model prestabilit, dar surprinde şi câteva trăsături comune religiozităţii ebraice şi reformate,
care a înlesnit interferenţele, împrumuturile şi toleranţa culturală, anume aniconismul,
austeritatea şi simplitatea artei cultice. Elemente de congruenţă teologică, între cele două, au
dus, de altfel, la sincretisme religioase de tipul sabatarianismului33.
Ceea ce individualizează însă pietrele funerare evreieşti, completând ezoterismul
inscripţiilor, sunt simbolurile tradiţionale ale lumii iudaice, redate pe mare parte dintre
pietre, chiar dacă uneori doar sub forma unor incizii discrete şi stângace.
Dintre motivele zoomorfe, singurul identificat la Reghin, este leul. Reprezentat fie sub
formă de pereche afrontată, într-o compoziţie mai amplă, care cuprinde şi alte elemente, cum
ar fii binecuvântarea cohanimilor, fie singular, leul apare în picioare, având trăsături
schematice, fiind redat din doar câteva linii incizate sugestiv, ca un crochiu. Îi lipseşte
grandoarea stilistică a analogiilor sale moldoveneşti, de exemplu, ca şi varietatea tipologică a
acestora. În ceea ce priveşte semnificaţia acestui animal, în cazul altor cimitire leul a fost
asimilat numelui de Arie (ilustrând deci, un nume) sau Iehuda (aici cu valoare heraldică, leul
fiind animalul emblemă al tribului Iehuda)34.
Motivele decorative fitomorfe, sunt mai bogat reprezentate dar mai generale ca
semnificaţie. Apar astfel vaze cu flori dispuse chiar în zona frontonului apoi, ghirlande
circulare, frunze, plante înmugurite, etc. Dintre copaci, cel mai distinct reprezentat apare
salcia, motivul, simbol universal al arborelui sacru, apărând şi pe alte obiecte de artă
evreiască35.
Scutul sau steaua lui David, simbol distinct şi particular36, apare la Reghin atât sub
forma unor incizii simple, de cele mai multe ori, cât şi supradimensionat, în relief, centrul său
funcţionând, în acest caz, ca suport pentru o parte a inscripţiei. Alături de utilizarea sa
decorativă, scutul lui David apare reprezentat în forma superioară a unora dintre stelele cu
fronton triunghiular.
Sfeşnicele (menorah), sunt redate mai ales pe pietrele de mormânt ale unor femei
(“flăcări ale vieţii”)37. Forma lor variază de la rectangular spre meandrat-vegetal, baroc.
Diferă, de asemenea, şi numărul de braţe ale candelabrului, de la trei la şapte (prin
binecuvântarea acestor şapte lumânări fiind primit Sabath-ul)38.
Unul dintre motivele cele mai deosebite ale acestei arte cultice, şi populare în acelaşi
timp, este binecuvântarea cohanimilor, sub forma caracteristică a celor două palme deschise,
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îndreptate spre privitor. Parte a unor ansambluri decorative complexe, aşa cum pomeneam
mai sus, sau solitare, cele două palme se găsesc constant în decorul pietrelor funerare39, fiind
un semn distinctiv al calităţii de preot, pe care defunctul o ocupase în timpul vieţii. Obiceiul
reprezentării palmelor deschise, pe monumente funerare, nu este singular. Apare în mediile
gnostice ale antichităţii europene40, în cadrul sincretismelor religioase din Dacia romană41 dar
şi în bogomilismul medieval bosniac42 şi românesc43.
Alături de aceste câteva caracteristici dominante ale cimitirului evreiesc de la Reghin,
urmează să fie căutate altele, la fel de semnificative. Nu am încercat decât o apropiere de un
subiect încă inedit, rămânând ca pe parcurs aceste cunoştiinţe să se aprofundeze printr-o
analiză mai atentă şi mai sistematică a necropolei dar şi a epigrafiei şi a documentelor
privitoare la această comunitate. Interesantă şi deschisă rămâne o analiză interdisciplinară
care să accentueze tocmai caracterul interferenţelor culturale şi aspectele privitoare la
împrumuturi şi aculturaţie, dinspre şi, mai ales, spre comunitatea evreiască. Chiar dacă s-a
insistat asupra mirajului pe care l-au reprezentat anumite aspecte ale expresiei culturale
maghiare pentru evreii din Transilvania, cum este literatura sau arta plastică cultă44, aceasta se
petrece totuşi ca o formă de împrumut explicit şi premeditat, al unei elite. Rămâne de surprins
în ce măsură s-au împrumutat valori şi s-au modelat mentalităţile în mod inconştient şi,
implicit mai profund, chiar şi acolo unde tradiţia pare a fii mai consecventă45, în cazul
ritualurilor de înmormântare.
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