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(Rezumat)
Lucrarea prezintã pe scurt istoricul comu-
nitãþii evreieºti din staþiunea balnearã
cândva prosperã, ºi descrie starea cimitiru-
lui mozaic din localitate, anexând puþinele
date, care se pot extrage din arhiva Paro-
hiei Mozaice din Trei Scaune (pãstrate în
prezent în Arhivele Statului din Sf. Ghe-
orghe), arhivele din Vâlcele distrugându-se
în timpul operaþiunilor militare din 1944.

*
Localitatea Vâlcele, renumitã staþiune

balnearã, se aflã situatã la SV de municipiul Sf.
Gheorghe, legatã prin Drumul jud. nr. 112 ºi la N
de municipiul Braºov, la distanþa de 25 km.

În centrul localitãþii, la distanþa de 200 m
E de Staþia de îmbuteliere a izv. Elisabeta, într-un
loc umbrit de arbori de foioase unde existã un
parc de odihnã, se aflã în paraginã cimitirul moza-
ic înfiinþat în prima jumãtate a sec. al XIX-lea.

Cimitirul are forma dreptunghiularã
L=40 m, l=12 m, împrejmuit cu un zid din piatrã,
înalt de 30–40 cm ºi protejat de un gard de sârmã
ghimpatã fixatã pe stâlpi de beton.

Pânã în anul 1940 cimitirul a fost îngrijit
de cãtre familiile evreieºti din localitate ºi din Sf.
Gheorghe. În urma Diktatului de la Viena, loca-
litatea Vâlcele a devenit zonã de frontierã, iar
activitatea balnearã a cãzut în declin total, dupã o
perioadã de douã secole de înfloritoare activitate
balneologicã.

Calitãþile terapeutice ale izvoarelor de
apã mineralã, stabilimentele, bãi calde cu CO2,

hidroterapia, sala de gimnasticã medicinalã, cli-
matul subalpin, cochete vile cu spaþii de cazare;
iluminatul cu acetilenã – înainte de energia elec-
tricã – a atras o selectã clientelã din Principatele

Române, Imperiul Austro–Ungar, din Serbia, dar
chiar ºi de la depãrtãri mai mari.

Revista francezã L’ilustration publicã în
anul 1861 o gravurã „a celei mai vestice staþiuni
balneo-climaterice Elöpatak” (Vâlcele) din
Transilvania. Pe parcursul vremii aici au poposit
multe capete încoronate, prinþi ºi principi din
Centrul Europei, pentru care motiv era supranu-
mitã „Staþiune regalã”. Balázs ORBÁN consem-
neazã în anul 1872: „La Elõpatak se întâlneºte
civilizaþia Orientului cu a Occidentului, oglinditã
în port, obiceiuri, limbã”.

Perioada de glorie a staþiunii se datoreºte
în bunã mãsurã contribuþiei spiritului comercial
al evreilor, care în anul 1896 numãrã 30 de per-
soane rezidente, „Laboratorul Foto FELDMAN”
Buc., Foto SPRINGER Braºov, comercianþi, res-
taurantori, cofetari, medici, alãturi de care în
sezon se alãturau numeroase persoane din Sf.
Gheorghe, Braºov, precum ºi din Bucureºti.

Familia Manó GOLDSTEIN era propri-
etarul vilei cu acelaºi nume, proprietar de bãcãnie,
brutãrie; József GOLDSTEIN, proprietar al viþei
omonime, concesionar al firmei de îmbuteliere a
apelor minerale; familia BINDER, care avea
bãcãnie, cârciume, comercializa lemne de foc. Una
dintre familii a împrumutat numele „ELÕPATAKI”
– numele maghiar al staþiunii. Fam. LEDERER a
fost concesionarul restaurantului „Coursaloon”.

Proprietarii de vile evrei rezervau spaþii
de cazare gratuite pentru evreii sãraci veniþi la
tratament. Societatea Balnearã þinea la dispoziþia
sãracilor fãrã taxe Vila Tannehoff cu 12 camere.

La vila ENYEDI funcþiona pensiune co-
ºer, la fel se puteau servi mâncãruri tradiþionale
la restaurantul fam. LEDERER.

În perioada interbelicã, compoziþia socialã
a pacienþilor s-a schimbat în favoarea burgheziei
postbelice. Revenirea Basarabiei la România Mare
a fãcut ca numeroºi evrei sã devinã clienþi an dupã
an ai staþiunii, în aºa fel cã erau constrânºi sã caute
cazare la casele þãrãneºti din comunã. În a doua
jumãtate a deceniului trei a început sã se resimte
antisemitismul adus de cãtre pacienþii vechiului
Regat. Fãrã sã se înregistreze conflicte violente, se
manifestau boicotul gazetei Dimineaþa, ºi în replicã
a ziarelor Porunca vremii ºi Bunãvestire. În vara
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anului 1936 un grup de vreo 20 de tineri legionari
au manifestat zilnic prin parcul staþiunii, intonând
cântece legionare, fãrã sã se producã incidente.
Sintagma – staþiune regalã – a fost înlocuitã cu –
staþiune jidãneascã. Ca urmare, o seamã de familii
au pãrãsit staþiunea mai devreme.

Ultimele familii rezidente în localitate au
pãrãsit domiciliul între anii 1940–44, din cât s-a
aflat, fam. LEDERER a fost deportatã, rãmânând
copilul Sándor, iar din fam. IZSÁK a supravieþuit
Laci (László).

Memoria colectivã a vârstnicilor reþine
faptul cã în cimitirul evreiesc au fost înhumate în
afarã de localnici ºi decedaþi aflaþi la tratament
din cauza virusului hepatic, care a fãcut victime
în ultimele decenii ale secolului trecut. ªi în ci-
mitirul catolic se aflã trei pietre funerare ale unor
maghiari decedaþi din aceeaºi cauzã.

Situaþia actualã prezintã un cimitir în com-
pletã paraginã, devastat. Dintre cele vreo treizeci
de pietre funerare, unele din marmurã, altele din
granit ori andezit, a mai rãmas în poziþie verticalã
doar una singurã, alte patru fiind cãzute la pãmânt.
Piatra verticalã are inscripþia în l. maghiarã „It
nyugszik GOLDSTEIN RÓZA, születet dec. 7,
1873 elhunyt ian. 20 1879. Pe o piatrã se poate
distinge GOLDSTEIN IGNÁCZ 1871 ºi inscripþii
în ebraicã. Altã piatrã intactã, dar cãzutã la pãmânt
este inscripþionatã de asemenea în ebraicã. Din
alte douã pietre s-au pãstrat numai fragmente.

În perimetrul cimitirului se aflã cioata
unui brad uriaº, pe ale cãrui cercuri evolutive se
pot numãra 122 de ani.

Cu greu se mai pot distinge moviliþele
marcând locul înhumãrii a 30 de morminte.
Pietrele funerare din marmurã au fost furate de
bunã seamã pentru a fi valorificate, cele din gra-
nit, andezit ºi gresie au fost furate pentru pietre
de temelie, întrucât în apropiere, din pasul MAN-
DEL se recolta piatrã de gresie.

În anul 1945 un grup de evrei aflaþi la
tratament au achiziþionat toatã cantitatea de sã-
pun R.J.F. din Vâlcele ºi Sf. Gheorghe înhumân-
du-l cu ceremonialul ritual. Din pãcate nu am
putut determina locul înhumãrii.

Trebuie precizat faptul cã din 1945 pânã
în anul 1952 staþiunea era ocupatã varã de varã

de cãtre o colonie de copii evrei din finanþare so-
lidarã a Comunitãþii mondiale a evreilor.

Între direcþiunea Coloniei ºi Direcþiunea
ºcolii locale a existat o rodnicã colaborare, pen-
tru care motiv la fiecare început de an ºcolar, co-
pii sãraci din localitate primeau haine ºi încãl-
þãminte din partea Coloniei.

Activitatea Coloniei a încetat din anul
1953 deoarece staþiunea a trecut în subordinea
Comit. Central al crucii Roºii, fiind plasaþi emi-
granþii politici greci.

PPrreecciizzaarree
În toamna anului 1945, cu ocazia ope-

raþiunilor militare, arhiva direcþiunii bãilor a fost
nimicitã, la fel ºi a primãriei.

La Filiala Arhivelor Naþionale din Sf.
Gheorghe se pãstreazã numai  Fondul 105 act.
563 ce cuprinde 87 file ale Parohiei Mozaice din
Sf. Gheorghe cuprinzând nãscuþi între anii
1886–1895, cãsãtorii – 1886–1895, decedaþi –
1886–1895.

Subscrisul, am vãzut lumina zilei în anul
1921, în vecinãtate cu fam. GOLDSTEIN Manó
ºi nu departe de GOLDSTEIN József, astfel la
redactarea prezentului material am folosit memo-
ria vârstnicilor, trãirile personale ºi materiale,
care mi-au servit la redactarea Monografiei staþi-
unii balneare Vâlcele.

Sf. Gheorghe, noiembrie 1999

Notã: Majuscularea numelor de familie s-a
fãcut din considerente de redactare la nivelul în-
tregului volum, excepþie fãcând inscripþiile de pe
pietrele funerare, unde s-a majusculat întocmai.
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AAzz eellõõppaattaakkii zzssiiddóó tteemmeettõõ
(Kivonat)

A dolgozat röviden ismerteti az egykor
híres fürdõhely zsidó közösségének történetét,
majd leírja a helybeli zsidó temetõ mai állapotát,
csatolva a kevés, még fellelhetõ levéltári adatot a
sepsiszentgyörgyi állami levéltárban õrzött
Háromszék-vármegyei izraelita anyakönyvbõl –
Elõpatak levéltárai elpusztultak az 1944-es harci
események során.

TThhee MMoossaaiicc CCeemmeetteerryy iinn VVââllcceellee
((EEllõõppaattaakk)),, CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy
(Abstract)

The paper shortly presents the history of the
Jewish community in the once a very prosperous
cure spa, and describes the state of the Mosaic ceme-
tery in the locality, annexing the few data, that can
be extracted from the archives of the Mosaic Parish
in Three Chairs (presently kept in the State Archives
in Sf. Gheorghe), as the archives in Vâlcele were
destroyed during the military operations in 1944.
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Figura 1 Localizarea cimitirului mozaic din localitate pe harta 1:25 000
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