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Cuvânt înainte

Apariţia

REGHIN Istorie

lucrării

distinsului tehnician arhitect Ioan Eugen Man

urbană,

de la începuturi

pentru comunitatea
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oraşelor

este o istorie a omului, un dialog între confort, dezvoltare,

cultură şi viaţa socială. Dacă ştim să
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atenţia cuvenită clădirile
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elaborarea acestei
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o piatră de temelie la conturarea istoriei

publicate până în prezent de

recunoscători

municipiului Reghin

dar şi o

încă

faţă

alţi

pentru interesul manifestat

scriitori

faţă

oraşului

cunoscuţi.

de valorile urbanistice ale

pentru profesionalismul de care autorul a dat
de

marcă,

un moment important în

la dezvoltarea istoriografiei

româneşti

contemporane.
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viaţa culturală reghineană,
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Reghin,

INTRODUCERE
Evoluţia

unui oraş sub diversitatea aspectelor lui, urbanistice şi edilitare,
urmează evoluţia societăţii în general. Din acest punct de vedere, succedarea
evenimentelor social-politice, cu toate efectele de ordin economic şi social, modificarea
gustului estetic în arta construcţiei edilitare, într-un cuvânt, toţi factorii obiectivi şi
subiectivi, care condiţionează modificarea compoziţiei urbanistice a unei localităţi,
poate fi recunoscută prin intermediul elementelor succesive pe care le păstrează
imaginea lui contemporană. Istoria unui oraş poate fi determinată prin "semnele" ce le
păstrează în evoluţia sa de-a lungul timpului. Ori, cu cât istoria unei localităţi este mai
încărcată cu evenimente, cu atât urbanistica, prin limbajul ei specific, devine mai
interesantă şi concretă.

Interesul pentru arhitectura Reghinului a fost generat de trei resorturi importante,
respectiv de experienţa mea de publicist prin unele lucrări de istorie urbană, curiozităţii
de a descifra motivele din care, într-un termen destul de scurt, s-au realizat atâtea
construcţii, precum şi dorinţei de a asigura un material privitor la istoria urbană a
localităţii.

Ca orice istorie a unei localităţi şi istoria Reghinului, pe lângă ce ne oferă astăzi,
necesită un sporit efort de documentare, în arhive, biblioteci, muzee, etc., cu atât mai
mult că, în timpul evenimentelor din anii 1848-1849, numeroase vechi documente din
arhiva oraşului au fost distruse. În general, istoricii şi cercetătorii istoriei Reghinului au
folosit doar materialele arhivistice avute la îndemână în perioada cercetării, fie cele
descoperite de ei, sau de alţii. Aria întinderii evenimentelor istorice, cercetate şi
prezentate de către istoricii oraşului Reghin, în cele mai multe cazuri cuprinde perioada
dintre anul 1848 şi Primul Război Mondial, cu unele referiri la unele evenimente
anterioare şi mai puţin la cele din perioada interbelică. Cât priveşte evoluţia urbană a
Reghinului, sub toate aspectele: teritoriu, modul de folosinţă a terenurilor, fondul de
construcţii, aşa cum se mai păstrează prin unele clădiri, după cum o să vedem sunt mai
puţin cunoscute.
Prin lucrarea de faţă, intenţionăm să completăm unele lacune ale înaintaşilor
noştri, fiind convinşi că noi revelaţii de arhivă ar putea completeze cele oferite. Pe
lângă unele noi aspecte privind evoluţia în timp a teritoriului, prin mijlocirea planşelor,
a hărţilor cadastrale, s-a trecut la cercetarea dezvoltării fondului de construcţii, cu
deosebire cel din perioada interbelică, prea puţin tratată şi cunoscută. Deci, un rol de
aducere de noi date, l-au jucat documentele aflate la Arhivele Naţionale, Serviciul
Judeţean Mureş, cele din fondul Primăriei din Reghin, dându-ne posibilitatea precizării
perioadei când au fost realizate unele construcţii, cunoaşterea tipologică în perioada
respectivă, stabilirea destinaţiei iniţiale a construcţiei, cunoscut fiind faptul că de-a
lungul deceniilor unele clădiri, îndeosebi casele de locuit, au primit noi destinaţii şi, ca
urmare, au suportat modificări esenţiale.
Pentru o mai bună reconstituire a Reghinului din alte perioade am căutat să
oferim un material iconografic, mai mult sau mai puţin cunoscut. Sumarul cărţii
urmăreşte realizarea imaginii sistematizate a multiplelor aspecte ale trecutului, el
cuprinzând două părţi mai mari: urbanistica şi arhitectura. La rândul ei, fiecare parte
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cuprinde capitole specifice temei, căutând să trasăm, mai apăsat, contururile mai
importante şi poate mai puţin cunoscute ale vechiului Reghin. Astfel, primele capitole,
din prima parte a lucrării, cuprind date cu privire la geneza oraşului, cât şi cadrul istoric
şi economic, cu date, unele inedite. Capitolul destinat evoluţiei urbane şi amenajarea
zonelor de locuit aduce unele noutăţi cu privire la evoluţia teritoriului localităţii,
structura acestuia, categoriile de folosinţă şi mărimea a hotarelor. Cele mai multe
extrase din documentaţiile cadastrale sunt completate cu un material cartografic. Cu
tipologia construcţiilor şi aspectul oraşului se încheie prima parte a lucrării, în care
regăsim numeroase date cu privire la evoluţia urbană.
Partea a doua, consacrată arhitecturii, este aproape exclusiv destinată descrierii
construcţiilor. Un prin capitol, dedicat monumentelor oraşului, cuprinde construcţiile
înscrise în lista monumentelor, pe categorii de folosinţă. Următorul capitol se referă la
construcţiile considerate mai valoroase, sau pentru care sursele documentare au oferit
unele date, toate realizate până la Primul Război Mondial. Ele sunt prezentate pe
categorii de folosinţă. Ultimul subcapitol, se referă la construcţiile realizate până în anul
1945, tot pe categoriile de folosinţă.
Un capitol inedit este cel destinat serviciilor comunale din perioada interbelică
pentru care aproape toate datele sunt preluate de la Arhivele Naţionale din TârguMureş. Sunt tratate principalele probleme de ordin edilitar-gospodăresc ale localităţii,
îndeosebi modernizarea şi amenajarea străzilor, decolmatarea şi amenajarea pâraielor,
regularizarea râului Mureş, construirea de poduri şi podeţe etc.
Evoluţia demografică a populaţiei din cele două componente ale Reghinului, este
împărţită în două perioade: I. de la începuturi până în anul 1918, II. Perioada interbelică.
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I.

ARGUMENT

Întâmplător, în urmă cu câţiva ani, am avut posibilitatea de a consulta o planşă
întocmită în anul 1894, ce reprezintă câteva imagini ale municipiului Reghin, 1 pe care
le-am prezentat într-un studiu aparte. 2 În partea superioară, pe o bandă curbată, în limba
germană, planşa poartă titlul: „der Stadt - S. Regen" (Oraşul Reghinul Săsesc), între
cele două grupuri de cuvinte aflându-se stema oraşului. În trei registre orizontale,
planşa cuprinde un număr de nouă imagini ale Reghinului acelor timpuri. Pornind cu
primul rând, planşa înfăţişează următoarele edificii şi zone intravilane ale localităţii:
„Miidchen Schule" (Şcoala civilă de fete); „ Mittelgasse" (Strada Mare); „Gymnasial
Gebiiude" (Gimnaziul comunal); în rândul al doilea: „Evangelische Kirche
A.B. "(Biserica evanghelică); „Ansicht der Stadt vom Ziegenwald" (Vedere a oraşului
din dreptul pădurii Ziegen); Evangelische Kirche MB. " (Biserica evanghelică
/reformată/ M.B); iar în ultimul rând: „Haupteingangzum Stadtpark" (Aleea de
promenadă din parc); ,.,Hauptplatz" (Piaţa Mare) şi ,,Festhalle im Stadtpark"
(Pavilionul de promenadă din parc). În părţile laterale, planşa mai conţine următoarele
înscnen: sus, ,festgam 1894 ", iar mai jos, „Zu den Verein stagen" constituind o
felicitare adresată comunităţii din Reghinul Săsesc cu ocazia sărbătorilor din anul 1894
(fig. 1).
Cu excepţia celor două reprezentări laterale din ultimul rând, ce înfăţişează
aspecte din parcul oraşului (fig. 2,3), restul imaginilor prezintă şapte privelişti urbane.
În centrul compoziţiei, pe rândul din mijloc, este amplasată veduta generală a oraşului,
văzută de pe dealurile aflate la est de acesta (fig. 4 ). În planul de mijloc, în partea
dreaptă cum privim veduta, se distinge vechea biserică evanghelică, al cărei turn se
înalţă mult deasupra acoperişurilor caselor învecinate. Lateral stânga mai desluşim
vechiul gimnaziu,. ce poartă actualmente numele „Augustin Maior". Deasupra şi în
partea inferioară a planşei sunt două reprezentări ale celor două străzi principale din
oraş. Sus este înfăţişată strada Mihai Viteazul, pe tronsonul numit „Mittelgasse" (fig. 5).
Pe latura dreaptă a străzii sunt clădirile ce aparţin de Piaţa Petru Maior, începând cu
clădirile nr. 1-2 (Biblioteca Municipală), urmează clădirea din strada Mihai Viteazul nr.
2 (fosta Banca Ardeleana şi Casa de Economii). Pe latura stângă remarcăm clădirea
fostului Hotel „Gurghiu", din strada Mihai Viteazul nr. 1, urmată de numeroasele clădiri
de la nr. 3-49. În plan mai îndepărtat, se înalţă turnurile celor două biserici, a
reformaţilor de la nr. 53 şi a romano-catolicilor de la nr. 63, ultima terminată în anul
1781.
În centrul registrului de jos este reprezentată Piaţa Petru Maior („Hauptplatz"),
(fig. 6), care îşi deschide perspectiva cam din dreptul imobilelor de la nr. 6 şi 52. În plan
îndepărtat se află clădirile de la nr. 28-33 ce închid piaţa pe latura nordică. Lateral,

1

Planşa se află în custodia Bibliotecii Judeţene Mureş, fiindu-mi dată spre consultare în urmă cu
câţiva

ani, de fostul director al instituţiei, dl. Dimitrie Poptămaş, căruia, şi pe această cale îi

aduc

mulţumiri.
2

Ioan Eugen Man, Câteva considerente de ordin urban din a doua parte a secolului al XIX-iea pe,
marginea unor imagini ale Reghinului din anul 1894, în Reghinul cultural, X, 2010, p. 145-166.
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registrul superior al planşei prezintă cele două vechi şi importante construcţii şcolare. În
stânga este înfăţişată clădirea fostei Şcoli primare de fete („Evang.
Mădchenbtirgerschule"). Incendiată în anul 1848, clădirea a fost renovată (fig. 7). Către
sfârşitul secolului XIX, Consistoriul evanghelic ia hotărârea de a construi o clădire în
strada Şcolii, fostă „Kirchengasse". Într-o primă fază, în anul 1889, este terminată sala
de sport din parc. În 1892 este dată în folosinţă şi şcoala, autor fiind arhitectul Johann
Muller, ca, în 1893 să fie inaugurată de către episcopul evanghelic Georg Daniel. Pe
latura dreaptă este prezentat actualul colegiu „Augustin Maior" (fig. 8). Iniţial, clădirea
a fost realizată doar cu parter, de către maistrul Fr. Conrad, pe un teren cumpărat la sud
de zidul de apărare, fiind dată în folosinţă în anul 1832. În anul 1861 funcţionează ca
instituţie şcolară, ca din anul 1893, să fie extinsă şi etajată.
Cele două imagini laterale ale registrului de mijloc reprezintă vechi edificii
religioase. În dreapta, cum privim imaginea, este înfăţişată vechea biserică evanghelică
(fig. 9). 3 Debutul lucrărilor la biserică are loc în secolul al Xiii-lea. Având hramul „Sf.
Fecioară Maria'', la începuturi biserica a fost catolică, ca, odată cu Reforma, să fie
transformată în biserică evanghelică, unul dintre patronii ei fiind Ladislau de Losoncz,
acesta dorind transformarea ei în mănăstire. În partea stângă a planşei este prezentată
biserica reformată, construită în anul 1890, după proiectul lui Ălpar Ignac (fig. 1O).
Imaginea arhitecturală reprezentativă a Reghinului de azi, se datorează în cea
mai mare parte construcţiilor realizate în ultimele cinci decenii ale secolului XIX şi
începutul secolului XX. În această perioadă de circa şase decenii oraşul îşi schimbă
înfăţişarea predominant medievală. Această metarmofoză de datoreşte distrugerilor
provocate oraşului în anul 1848.
Legat de trecutul istoric al Reghinului, până în prezent, au fost publicate mai
multe lucrări de către diferiţi cercetători, istorici, pentru care avem toată preţuirea
noastră sinceră. Împins de curiozitate, am consultat câteva lucrări privitoare la istoricul
municipiului Reghin, 4 al monumentelor sale, constatând că, în afară de unele date
Ioan Eugen Man, Un monument transilvănean mai puţin cunoscut: Biserica evanghelică din Reghin",
în Marisia, XXV, 1996, p.47-58
4
Ernst H. Philippi şi Wigant Weltzer, Săchsisch-Regen Die Stadt am Berge, Bochum, 1991; Joseph
Haltrich, Zur Geschichte von Săchsisch-Regen seit dem letzen hundert Jahren (Istoria oraşului Reghinul
săsesc în ultimii o sută de ani)1858, Sibiu, în revista Archiv des Vereins fiir
siebenbiirgisches
1969 - ianuarie 1970, a
Landeskunde, tom III, caiet 2. O traducere prescurtată, din perioada iunie
fost realizată de Ioan Bogdan, manuscrisul aflându-se la Biblioteca
Municipală Reghin, „Petru Maior"
în copie fiind şi în custodia autorului prezentei lucrări.
(Notele ce aparţin de partea tradusă vor fi
Szabo, Reghinul În a doua jumătate a secolului al
sub forma: J. Haltrich, op. cit., traducere). Mihai
XIX-iea şi Începutul
secolului al XX-iea, 1849- 1918, în Marisia, XV-XXII, 1985-1992, 1992, p. 205226 (În continuare: M. Szabo,
Reghinul); Idem, Reghinul Între cele două războaie mondiale.
Dezvoltarea economică, în
Marisia, IX, 1979, p. 555-563 (În continuare: M. Szabo, Reghinul Între
mondiale);
Biro Donat, Adalekok Regen monografiahoz (Contribuţii la
cele două războaie
monografia Reghinului), Târgu-Mureş, Ed. lmpres, 1993 (În continuare: B. Donat, Adalekok Regen,
1993); Ibidem,
Adalekok Regen monografiajahoz, Târgu-Mureş, Ed. lmpres, 2009, Ed.li-a revizuită (În
secolului
continuare: B. Donat, Adalekok Regen, 2009); Ibidem, Industria Reghinului la sfârşitul
XIX şi Începutul secolului XX, în Reghinul Cultural, VII, 2004, p.153 - 159 (În continuare:
B.
Donat, Industria Reghinului); Eremia Pop, Reghin. File de istorie, în Reghinul cultural, IV,
Reghin,
Reghinului,
în
1999, p.11- 25. Dorin-Ioan Rus, Contribuţie la cunoaşterea evoluţiei urbane a
Reghinul cultural, IV, 1999, p. 26-39 (În continuare: Dorin I. Rus, Contribuţie); Idem,
Din
activitatea
Societăţii de
plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1918, în Revista Bistriţei,
Bistriţa, XIV, 2000, p. 913
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istorice ale unor clădiri sau privitoare la dezvoltarea urbană a localităţii, pentru perioada
analizată, prea puţine clădiri sunt tratate sub aspectul urbanistic, tipologic şi stilistic.
Privitor la evoluţia urbană a Reghinului, de asemenea, prea puţini cercetători au abordat
această temă. Deosebit de pertinente şi valoroase sunt lucrările lui Paul Niedermaier din
Sibiu. Însă în majoritatea cazurilor, lucrările acestuia sunt în limba germană, într-un tiraj
de mai mici proporţii, fiind, prin urmare, prea puţin accesibile cititorului român. De
menţionat şi contribuţia lui Dorin Ioan Rus, din Târgu-Mureş, la ale cărui lucrări vom
reveni la timpul potrivit. De aceea. scopul lucrării de faţă este de a aduce un spor de
lumină la cunoaşterea evoluţiei urbane a Reghinului şi de a asigura protecţia zonei
centrale a localităţii pe plan local. De asemenea, este de dorit ca spiritul de înţelegere şi
de respect ale valorilor trecutului, să călăuzească arhitecţii şi pe toţi cei legaţi de
urbanistica municipiului.
Categoric, urbanistica depinde de contextul politic, administrativ şi uneori
militar, pentru Reghin urmând a parcurge un drum ce-l vom finaliza cu perioada
interbelică. Un rol deosebit l-am acordat cercetării contextului în care s-a petrecut
evoluţia urbanistică a Reghinului, a celui economic, demografic şi cultural.
La jumătatea secolului al XIX-lea, Transilvania era una din provinciile cele mai
înapoiate ale Imperiului Habsburgic. Cu o agricultură ce se limita doar la producţia
pentru nevoile proprii şi cu o industrie ce nu depăşea nivelul manufacturier,
Transilvania avea toate defectele pentru a fi atribuită ca regiune înapoiată. Politica
vamală comună a Austro-Ungariei, a generat numeroase conflicte interne, dar şi externe,
cum a fost cazul cu România, ca principal importator de produse industriale şi, totodată,
de unde aduceau produse alimentare şi materii prime agricole.
Calea ferată, ca mijloc de transport ce condiţiona progresul economiei, a început
să fie realizată în Transilvania abia după anul 1867. Însă Reghinul va fi legat de TârguMureş abia în anul 1885, iar cu Deda în anul 1906.
Populaţia Transilvaniei, între anii 1849-1914, a creat un „boom" demografic,
cunoscut de altfel în toată Europa. La sfărşitul secolului XIX se înregistra o mobilitate
ridicată a populaţiei, cele 27 oraşe transilvănene crescând rapid, multe primind statutul
de municipiu, aşa cum s-a întâmplat şi cu Reghin, însă destul de curând multe şi-au
pierdut acest drept, singurele Clujul şi Târgu-Mureş păstrându-şi drepturile.
Viaţa culturală şi intelectuală din această perioadă este marcată de dominaţia
naţionalismului liberal. Ne aflăm într-o perioadă de înflorire a societăţilor naţionale.
Apariţia societăţilor maghiare au determinat intensificarea eforturilor româneşti, în anul
95 (În continuare: Dorin I. Rus, din activitatea Societăţii plutelor); Bir6
Donat,
Sz6szregen
es
videke (Reghinul şi împrejurimile sale), Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2006
(În continuare: B.
Donat, Sz6szregen); Ioan I. Costea, Meşteşugurile şi sistemul breslelor
din Reghin, în Marisia,
XV-XXII, 1985-1992, 1992, p.137 (În continuare: Ioan I. Costea,
Meşteşugurile); Ioan I. Costea,
Destin şi istorie, Reghin, Ed. Petru Maior, 2007, (În continuare: Ioan I. Costea, Destin şi istorie); Viorel
în Reghinul cultural, Reghin, IX, 2009, p.19-41; Ioan
Grama, Contribuţii la monografia Reghinului,
Eugen Man, Evoluţia urbană a oraşului
Reghin, începând cu secolul al XIX-iea până în anul 1918 şi
11
efectul acesteia asupra locuitorilor
săi. 1 în Marisia, XXXIV-XXXV, 2013, p. 163 - 172. Eugen
Voievodatului; Numele Reghinului, în Reghinul Cultural ,Reghin, X,
Mera, Reghinul în perioada
2010, Ed.SC.
PRINTOTAL S.R.L, p. 66-102. (În continuare: E. Mera, Numele Reghinului).: Hans
Istoricul învăţământului german la Reghin (Săsesc), Tg.Mureş, Ed. Tipomur, 2014,Ediţia
Ganesch,
li.
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1861, la Sibiu, fiind creată Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura
poporului român (ASTRA).
Hărţile însoţitoare ale textului s-au dovedit extrem de elocvente, ele constituind
baza de la care am pornit cercetarea istoriei urbane a Reghinului. Planşa principală a
constituit-o „ridicarea iosefină" din anii 70 ai secolului XVIII, ea fiind o primă hartă
mai concretă a teritoriului, constituind şi o imensă sursă indirectă de informaţii pentru
perioada respectivă. Şi pentru o mai bună reuşită, considerăm că în activitatea de
inventariere şi delimitare a zonelor din oraş este necesar să se stabilească „rezervaţiile
de arhitectură", ele subîmpărţindu-se în „centre istorice", numite complexe urbanistice,
ce constituie nucleul istoric şi „ansamblurile arhitecturale", prin care înţelegem
grupările de construcţii, a căror arhitectură, unitate şi integrare în peisaj prezintă valori
artistice şi istorice.
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Fig. 1. Planşa din anul 1894 cu reprezentări urbane din oraşul Reghin

Fig. 2. Aleea de promenadă a parcului
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Fig. 5. Strada Mihai Viteazul {Mittelgasse)

Fig. 6. Piaţa Petru Maior {Hauptplatz)
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Fig. 7. Fostul Gimnaziu Comunal
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Fig. 8. Gimnaziul actual „Augustin Maior"

17
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 9. Biserica evanghelică veche (Sf. Fe~ioară Maria)

Fig. 10. Biserica reformată

18

https://biblioteca-digitala.ro

II .GENEZA SI NUMELE REGHINULUI
'

Cea mai veche atestare a oraşului Reghin o constituie un document din anul
1228 în care se aminteşte de "un drum mare, care merge de la Săplac până la Reghin". 5
Iniţial, oraşul Reghin, cuprindea două localităţi distincte, prima, sub denumirea de
Magyarregen, adică Reghinul Unguresc, atestat pentru prima dată într-un act în anul
6
1358, când, la 18 martie, voievodul Transilvaniei ia unele hotărâri cu privire la
procesul dintre magister Thomas cu Johannes, fiul palatinului Nicolaus şi Szciszregen
("oppidum Zaazregen") adică Reghinul Săsesc, amintit la 1474, 7 într-un act dat la 21
mai 1474 (sabato proximo post festum Ascensionis Domini), de Stephanus Bathor,
judele curţii regale. Erau, prin urmare, două localităţi învecinate, în care, alături de
populaţia autohtonă, băştinaşă, în prima locuiau în majoritate unguri, iar în a doua saşi.
Cele două localităţi aveau să se unească la 1 ianuarie 1926, 8 dând naştere oraşului
Reghin de astăzi.
Producţia istoriografică, îndeosebi acea monografică, vizând cele două localităţi
este diversă, valoarea ei ştiinţifică - în sens restrâns pozitivist - fiind variabilă.
Numeroşi cercetători au căutat să dateze începutul oraşului, însă s-a ajuns să se creadă
că Reghinul este o aşezare fie dacică, romană, autohtonă, maghiară sau săsească. De-a
lungul timpului au fost vehiculate mai multe ipoteze, în majoritatea cazurilor ele
exprimând interesul autorului faţă de naţia din care făcea parte.
Până la atestarea documentară a oraşului, din anul 1228, pe teritoriul acestuia şi
în împrejurimile sale, s-au descoperit numeroase mărturii ce atestă vechimea,
permanenţa şi continuitatea de viaţă îstorică în acest spaţiu mureşean. Descoperirile
arheologice din Reghin sunt prezentate în
literatura de specialitate, ele fiind
înmănunchiate de Valeriu Lazăr în amplul repertoriu arheologic din anul 1995. 9 Nu
intenţionăm să descriem descoperirile arheologice din Reghin, ele fiind multiple şi nu
fac obiectul lucrării noastre, însă ne oprim doar la câteva descoperiri mai importante.
Din perioada dacică, monede de argint imitând tetradrahmele de tip Filip II şi denari
romani repuiblicani. Un tezaur monetar, descoperit în anul 1868, în împrejurimile
Reghinului, compus din 600 monede romane de argint. Mai amintim urmele unui drum
roman care ducea spre castrul de la Brâncvoveneşti. De asemenea s-a descoperit un
tezaur monetar medieval.

5

6

7
8

9

Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, Arhiva Banffy,doc. nr. 2; DIR; C, XI - XII - XIII, 1,
nr. 191, p. 232-234, „Unam magnam viam, quae ducit de Sceplok usque in Regun".
Anjoukori Okm6nyt6r (Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis), voi. VII, Ed. Tasnadi Nagy
Gyula, Budapest, 1920, p.113-114.
Banffy, voi.li, Ed. Dr. lvany Bela, Budapest, 1928, nr. CXXXVlll, p. 168.
Schmidt lmre, Szaszregen es Magyarregen tortenete
(Istoria Reghinului Săsesc şi Reghinului
Unguresc), Reghinul Săsesc, 2 iunie 1943, mss, p.1.(În continuare: I. Schmidt, Szaszregen es
Magyarregen.
Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Tâîrgu-Mureş, Casa de Editură „Mureş",
1995, p. 202-204.
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După Constantin Daicoviciu,

în epoca fierului, în Transilvania, „numărul
aşezărilor omeneşti se înmulţesc, unele din acestea fiind adevărate centre, de obicei
întărite, ale triburilor sau ale uniunilor de triburi ce se formează. Asemenea centre par
a fi încă din prima jumătate a mileniului la Someşul Rece (J. Cluj), la Mediaş, Reghin
etc" Un astfel de centru a existat în secolul I î.Hr şi la Reghin, adică în perioada getodacă. Schmidt Imre presupune că Reghinul s-a ridicat pe locul fostei aşezări
"Reconium" de origine dacică sau romană. 11 Unii cercetători consideră că Reghinul s-a
„ridicat pe ruinele unei aşezări dacice". 12 Existenţa unei aşezări romane pe teritoriul
oraşului Reghin este susţinută şi de J. Troster, 13 acesta arătând: „Şi aici au fost colonii
romane. Acest lucru este atestat de inscripţii găsite aici, ca de exemplu, ce care
urmează:
AURELIAE PRISCILLAE CONJUGI PIETATE ET CASTITATE
INCOMPARABILI. AURELIUS SABINUS, PRIMPILAPIS. Această inscripţie funerară,
ce o elogiază pe defuncta Aurelia Priscilia, este este considerastă ca provenind din
Reghin şi de istoricul Zrinyi Andrei. 14 Richard Huss, 15 presupune că la Reghin ar fi
existat „Opantia ", „Laungina" sau „ Rhucon ", el fiind cel care afirmase că în oraş
„casele care mărginesc piaţa s-ar ridica peste valurile de apărare a unei tabere
romane, fără însă a dovedi acest lucru " 16
În concluzie, numeroasele descoperiri arheologice efectuate la Reghin şi
împrejurimile sale, atestă existeţa unei populaţii autohtone de-a lungul secolelor,
inclusiv după retragerea autorităţilor şi armatei romane, în anul 271.e.n. 17
Istoricul ungur J. Benk6 18 pledează pentru originea maghiară a oraşului, făcând
menţiunea că din mai vechi timpuri teritoriul Reghinului a fost pământ regal, aceeaşi
origine fiind susţinută şi de Walter Bogner, arătând că Reghinul „n-a fost întemeiat de
germani, ci de la începuturi a fost locul de scaun a unui nobil maghiar, a cărui
proprietăţi în secolul XII, XIII a fost numit Simion". 19
Unii cercetători germani, în mod firesc, susţin că Reghinul a fost întemeiat de
saşi. În studiul său: ,.,Aşezarea saşilor în Transilvania", istoricul Thomas Nagler,
referindu-se la colonizarea saşilor la Reghin, arată: ,,Pentru Reghin, menţionat împreună
10

Din istoria Transilvaniei, vol.,1, Ed. 11, Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R. 1961, p. 21. A apărut sub
îngrijirea lui A. Daicoviciu şi coautorii.
11
lmre Schmidt, Szaszregen varos tortenete (Istoria oraşului Reghinul Săsesc), Nemet tărtenelmi
jegyzetekb61 forditotta es osszalitotta, Dr. Schimdt lmre polgarmester, Publicat în Regeni
Hirlap
(Gazeta Reghinului), Foaie socială şi politică a maghiarilor din Reghin. (În
continuare: I. Schmidt,
Szaszregen varos).
12
Ioan Chiorean, Iosif Muzsay, Meşteşugurile Reghinului medieval, în Steaua roşie, Târgu-Mureş,
din 18 octombrie 1970, p. 3.
13
Trăster, Johanne, Dos Alt und Neus Teutsche Dacia„., Nunberg, 1866, p. 418.
14
Zrinyi Andras, Istoria străveche şi veche a oraşului Reghin (schiţă arheologică), în Marisia, XXXIV
- XXXV, Istorie, 2015, p. 319.
15
Richard Huss, Bairische Unterlangerung und baririscher Adel in Nordsicbenburgen I. Regener
Lăndchen, în Sudostdeutsche Forschungen, Munchen, 1936, p. 150.
16
„Hei mut Czoppelt, Aussprache Mutmaflungen Ober Săchsisch-Reen. fine Antwort von He/mut Czoppelt
în Sudostdent6sche Vierteljahresblăter. Tipăritură specială din caietul nr.4/1970,
Munchen,
p.
283.
17
A se vedea Valeriu Lazăr, op. cit„ p.202-203.
18
Joseph Benkă, Milkovia, voi.I, Viena. 1781, p. 351, 360-361.
19
W. Bogner, Oppidum privilegiatum Regun. Spazierung durch die Jahrhanderte, Reghin, aprilie
1959, mss aflat în posesia lui Eugen Mera.
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cu alte localităţi din apropriere în anul 1228, nu se cunoaşte mai îndeaproape data
când a primit colonişti saşi". Tot Thomas Năgler arată că actul de danie, din anul 1228,
a posesiunilor „Sceplok şi vil/a Gyeka ", descriu în detaliu posesiunile acordate dar „nu
aminteşte nimic despre naţionalitatea locuitorilor", ceea ce presupune posibilitatea
întemeierii localităţii şi de către saşi, nu numai de către maghiari sau români. Mai
menţionează că Robert Roesler luând în considerare unele indicii de natură juridică şi
administrativă, apreciază mai multe localităţi ca aşezări săseşti, ajungând la părerea că
„în regiunea Reghinului aşezările Reghin, "Vil/a Radus (lângă Uila, localitate
dispărută), Lueriu, Batoş, Dedrad, Logig, Şieu-Măgheruş, Posmuş, Tăuni, Săcalu de
Pădure ("Zazzakal"), Şieuţ, Pete/ea, ldeciu de Sus, Vălenii de Mureş ("Zaazgyznoyo ''),
Viile Tecii, Teaca, Filpişul Mic ("Zaazphilpus ''), Băiţa şi poate şi lernuţeni, au fost
locuite de germani "20 Aşa cum susţin şi alţi cercetători, precum Martin Reschner, G. D.
Teutsch sau G. E. Muller, saşii s-ar fi stabilit la Reghin în timpul lui Geza al Ii-lea.
Oricum, se apreciază că la începutul secolului al Xi-lea colonizarea bavareză nici în
Austria nu se încheiase, deci era imposibilă aşezarea lor în Transilvania intercarpatică,
încă nesupusă coroanei maghiare. După Gustav Rosler, saşii s-ar fi aşezat în jurul
Reghinului în timpul lui Ladislau cel Sfânt. În orice caz, colonizarea saşilor în
Transilvania a fost avantajoasă pentru regalitatea maghiară, noii colonişti urmând să
aibă un rol însemnat pe plan economic, politic şi militar. În încheiere autorul arată că „o
serie de toponimice - maghiare, româneşti şi săseşti -, folosite în parte şi astăzi, arată
că în zona Reghinului a fost întărită la un moment dat graniţa cu prisăci, saşii
aşezându-se aici, după G. Rosler, pe la 1100 fie în timpul lui Ladislau cel Sfânt, fie al
lui Coloman Cărturarul (1095-1116)". 21 La rândul lor, Ernst H. Philippi şi Wigand
Weltzer, consideră frapant faptul că piaţa se află la o distanţă apreciabilă de Biserica
evanghelică, precum şi forma ovală a pădurii, considerând că Reghinul Săsesc a fost
fondat în secolul al Xiii-lea, iar geneza Reghinului Unguresc să fie şi mai devreme. 22
Fără să fi epuizat seria istoricilor Reghinului, ne referim şi la câţiva susţinători ai
existenţei populaţiei autohtone la Reghin, în perioada intemeierii sale. Între aceştia
amintim pe I. Chiorean şi I. Muzsay, 23 care remarcă influenţa coloniştilor saşi în
transformarea noului villa (sat) de pe Mureş, dar şi Mihai Szabo, în a cărui mică
monografie a Reghinului se arată următoarele: „În secolele X-XII, în ciuda împotrivirii
populaţiei băştinaşe, pătrund în Transilvania triburile maghiare. Împrejurimile
Reghinului devin - pământ crăiesc - cetatea regală fiind ridicată la Gurghiu. Maghiarii
găsesc aici o populaţie românească ale cărei îndeletniciri erau agricultura şi

Thomas Nagler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, Ed. Kriterion, Ediţia a doua, 1992, p.
132.
21
Thomas Nagler, op. cit, p. 135.
22
"Auffallend ist am Grundrifi von Siichsisch-Regen der von der Kirche weit weg liegende
Marktplatz mit der leicht gekriimmten Bauflucht der Nordwestseite, die auch heute noch die einstige
ovale Umwallung der Siedlung erkennen liifit. Sowohl der Kirchengrundrifi als auch die ovalen
erfolgte.
Umwallungs/inien zeigen, dafi die Griindung Siichsisch-Reens im Laufe des 13. Jahchundderts
Ernst H. Philippi şi Wigant
Magyar-Regen ist als Griindung vermutlich iilter als Siichsisch-Regen.
Weltzer, op. cit. p.97.
23
I. Chiorean, I. Muzsay, op.cit., p.3.
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păstoritul. În secolul al XII-iea sunt colonizaţi la Reghin şi împrejurimi grupuri de saşi
care îşi înjghebează gospodării prospere". 24

Denumirile oraşului Reghin, avute încă de la prima sa atestare, sunt numeroase,
multe dintre ele rămânând nedescifrate, îndeosebi cele date de istoricii localnici saşi, ca
argument de a da Reghinului un înţeles german. Pentru ambele localiţăţi componente,
Suciu Coriolan prezintă denumirile purtate de-a lungul veacurilor, de Reghinul Săsesc,
ung. Szăszregen, g. Săchsisch-Reen ele fiind următoarele: 1228 Regun, 1348 Regen,
1349 Regym, 1361 Reugun, 1403 decanatus de Pluvia, de Plauca, 1427 oppidum Regen,
1436 Reegen, 1437 Reghen, 1469 Regen, 1474 Zauzregen, 1501 poss. Nagy Regen,
1733 Szasz Regen, 1809 Reginn, Rennmarkt, 1824 Regyin, 1829 Riegynu, 1850
Szaszregen, Riegzen, 1854 Regen, Săchsisch-Regin. 25 Reghin-Sat, sau Reghinul
Unguresc, ung. Magyar-Regen, avea următoarele denumiri: 1358 Magyarregen, 1381
poss. Magar Regun, 1469, 1509, Magyar Regen, 1645 Magiar Regen, 1733 Magari,
1750 Magyar Regin, 1760-1762 Magyar Regen, 1850 Regyien ungureszk, 1854
Magyar-Regen, Ungarisch-Reen, Reginu-Unguresc. 26
Acest capitol al denumirilor avute de oraşul Reghin este amplu dezbătut de către
Eugen Mera, într-un studiu dedicat localităţii, 27 şi de aceea ne rezumăm a prelua doar
unele date. În anul 1808, denumirea germană a oraşului era Renmarkt, cu sensul de
orăşelul de câmpie, Renu, de la care, în anul 1854 este schimbat în Reen, de unde şi
actuala denumire germană, de Săchsisch-Reen. 28 În anul 1933, Alexandru Ceuşianu
susţine denumirea Regun ca fiind de origine celtică, însemnând apă. 29 Pe lângă
susţinătorii originii germane a Reghinului, alţii pledează pentru originea romană a
oraşului. Un anume lgnaz Lent von Freuenfelh dă oraşului denumirea de Rhucon, ca
datând de pe vremea romanilor, tot el dând şi numele de Regiam Pluvia. 30 Pornind de la
toponimicul Regen, istoricii maghiari îşi susţin punctual lor de vedere, afirmând că
Reghinul a fost creat pe pământ Regal. 31 Probabil, afirmaţia se bazează pe sensul
cuvântului maghiar, regen, ceea ce înseamnă „în timpurile vechi de demult". În cea mai
mare a sa parte, istoriografia săsească înclină să creadă că numele oraşului Reghin este
de origine germană, a cărui nume a fost dat de către coloniştii saşi. Indiferent că
localitatea apare sub denumirea de Regina, Regin, Reen, Eugen Mera consideră că
,,Elucidarea originii numelui oraşului Reghin ar arunca o lumină asupra începuturilor
acestei localităţi, cât şi a drumului parcurs în istorie de această aşezare până la prima
sa atestare documentară." 32
M. Szabo, Reghin, Bucureşti, Ed. Stadion, 1971, p. 8.
DILT, li, p. 74.
26
Ibidem, p.74.
27
E. Mera, Numele Reghinului, în Reghinul cultural, X, 2010, p. 66-72. În studiul său "Reghin - o
aşezare celtică? Semnificaţia şi geneza denumirii oraşului Reghin", publicat în Marisia, XXIX, 2009, p.
11-16. Eugen Mera combate originea germană a oraşului Reghin, susţinând întemeierea oraşului de
24
25

către celţi.
28

Eugen Mera, Numele Reghinului, p. 67.
Keintzel-Schăn, Orsname Regen und Reen,
1934, nota 1.
30
Eugen Mera, Numele Reghinului, p. 70.
31
J. Benkă, op. cit., p. 351, 360-361.
32
Eugen Mera, Numele Reghinulu, p. 72.
29

în Siebenbărische Vierteljahreschaift, nr. 57, Sibiu,
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III.CADRUL ISTORIC SI ECONOMIC
'

Nu intenţionăm să prezentăm mai pe larg istoricul celor două foste localităţi:
Reghinul Săsesc şi Reghinul Unguresc, deoarece nu constituie obiectul analizei noastre.
Totuşi prezentarea câtorva momente ale trecutului lor istoric este necesară. La data
atestării, din anul 1228, partea Reghinului dinspre Pădurea Rotundă era ocupată de o
pădure. Cum aşezarea era situată lângă un drum important ce o lega de Săplac, se
consideră că acest drum data încă din perioada romană şi, de aceea, aşezarea nu putea fi
decât Reghin ul Unguresc, în zona de pe Dealul Cetăţii. 33
Aproximativ la 1200, Reghinul era donat de către rege magistrului Dionisie,
comite palatin, tatăl lui Dionisie, mare vistiernic şi conte de Săplac, ce avea posesiuni în
partea stângă a râului Mureş, cât şi prin părţile Gurghiului. În anul 1228, Andrei al 11lea, regele Ungariei, dăruieşte fiului acestui Dionisie moşia Săplac, confiscată de la
Simion Banul, împreună "cu toate satele şi prediile, libertinii, robii, roabele şi cu toate
celelalte ce ţin de ea "şi a cărei descriere aminteşte că hotarul trece "peste un drum
mare, care merge de la Săplac până la Reghin."( .. .et ibi traunsit unam magnaur viam
quae <lucit de Sceplok usque in Regun). 34 Odată cu moartea comitelui Dionisie, în 1319,
fiii acestuia: Ştefan (Stephanus), Toma (Thomas) şi Desideriu (Deseu), împart moşiile
ce ţin de Reghin, 35 la 14 decembriue 1319 (feri a sex ta proxima post festum beatae
Luciae virginis), Capitlulul din Alba Iulia adeverind înţelegerea împărţirii moşiilor.
Timp de câteva decenii, succesiv, Reghinul trece prin diferite proprietăţi, fie prin
vânzare, moştenire sau alte forme, inclusiv cu stabilirea hotarelor acestuia faţă de
localităţile înconjurătoare. Într-un act din 7 decembrie 1427 (septimo !dus Decembris),
dat la Roma, papa Martin al V-lea aproba crearea în învecinata localitate Suseni a unui
locaş al franciscanilor, ce se află lângă Reghin (Felfalu) „iusta oppidum Regen. " 36 (târg
privilegiat, privilegiatum). Ridicarea Reghinului la rangul de „oppidum", adică de târg,
o putem pune şi pe seama regelui Sigismund al Ungariei, care, încă din anul 1465 a
hotărât încurajarea oraşelor pentru ridicarea de fortificaţii. Este firesc faptul că la 26
aprilie 1501 (jeria secunda post Georgi), Re ghinul era definit ca şi „Castrum
Reghewn ", 37 dar după cum o să vedem, era fortificată numai biserica. 38
Puţinele date cunoscute despre aşezarea medievală sunt deocamdată suficiente
pentru a reconstitui istoria acestei localităţi. Studiind evoluţia istorică a Reghinului
Săsesc, arhitectul Paul Niedermaier stabileşte etapele de dezvoltare a localităţii. După
acesta, limitele generale ale localităţii erau bine închise. Oricum fortificaţiile trebuiau să
fi fost realizate din lemn şi pământ, nefiind exclusă existenţa unui zid mai mic. Şi el
arată că biserica a fost fortificată. 39 Timp de câteva decenii, în perioada voievodatului,
33

Eugen Mera, Numele Reghinului., p.82-83.
DIR, C, veac XI, XII, XIII, voi. I, nr. 191, p.233.
35
DIR, C, veac XIV, voi. I, nr. 381, p.332-333.
36
Franz Zimmermann, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbi.irgen, IV, (1416- 1437),
nr. 2021, p. 322-323; Eugen Mera, op. cit., p. 89.
37
H. Csanki, Magyarorszag tărtenelmi făldrajya a Hunyadiak Koraban, V, Budapest, 1913, p. 675.
38
H. Czoppelt, Aussprache Mulmaflungen ăber Săchsisch-Reen. Eine Antwork von Helut Czoppen,
în Sodt. Vjb, Tipăritură din caietul 4/1970, Mi.inchen, p. 283.
39
Paul Niedermaier, 2004, p.83.
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oraşul Reghin a fost în proprietatea mai multor familii, îndeosebi a familiei Banffy. Încă
în anul 1361 la 23 octombrie (sabato proxomo ante festum beati Demetrii martyris),
clujenii primesc din partea voievodului Ladislau Csăky 40 dreptul de a face comerţ cu
unele oraşe din Transilvania, între care cu Reghin (Regun) şi Târgu-Mureş (Forum
Siculorum) fapt doveditor al existenţei unei activităţi comerciale şi aici. La peste un
secol distanţă, la 16 februarie 1492 (jeria quinta proxima post festum beati Valentin
martiris), regele Ungariei Vladislav al Ii-lea, porunceşte voievodului Transilvaniei,
Stefan Băthory, să apere pe negustorii bistriţeni, în vechiul lor drept de a vinde produse
41
şi la Reghin (Regun) ca, ceva mai târziu, să avem cunoştinţă şi de un târg anual.
Fiind un oraş german prin tradiţie, cu o evoluţie în spiritul epocii medievale, încă
înainte de trecerea Transilvaniei sub stăpânirea austriacă, Reghinul Săsesc forma o lume
aparte de meseriaşi şi negustori, protejaţi de sistemul închis al târgurilor săseşti. Pe
parcursul secolului al XVIII-iea şi începutul celui următor, reformele promovate de
Viena, au condus la atragerea micului târg în valul unor schimbări, care în final au dus
la deschiderea porţilor şi altor etnii, determinând creşterea demografică precum şi noi
atitudini şi comportamente. Pe acest fond, treptat, tradiţionalele îndeletniciri sunt
înlocuite cu activităţi de producţie, astfel încât în a doua parte a secolului al XIX-iea îşi
pierde aspectul de târg.
Evoluţia urbană a oraşului Reghin, mai degrabă zis aspectul urban dobândit
îndeosebi în perioada anilor 1850 - 1918, este strâns legată de evenimentele petrecute în
perioada Revoluţiei din anii 1848-1849, când, la 1-2 noiembrie 1848, localitatea a fost
incendiată şi jefuită de trupele secuieşti, drept pedeapsă la împotrivirea acesteia faţă de
unirea declarată la Budapesta. Acţiunea a fost premeditată încă în luna octombrie 1848,
când ziarul ,,Kossuth Hirlapja" menţiona: ,,Dacă (pe) Reghinul-săsesc nu-l ajunge din
urmă soarta Sodomei şi Gomorei, nu există dreptate pe pământ ". 42 Într-un recent studiu
dedicat evenimentelor petrecute la Reghin se arată: ,.A.rd cele două biserici, cea
evanghelică şi romano-catolică, nu Înainte de a fi spoliate. Sunt scoşi cei 17 răniţi din
spitalul militar, după ce-i ucid dau foc şi spitalului. Întregul oraş e În flăcări. Puţinii
supravieţuitori scapă ca prin minune de focul atotdistrugător, refugiindu-se prin
grădini devenite adevărate insule În marea de foc. Cel puţin 6000 de secui au plecat la
casele lor Încărcaţi de prăzi, iar daunele provocate oraşului se ridicau la aproximativ I
milion florini". 43
Au ars din temelii un număr de 397 case, biserici, şcoli, precum şi primăria,
pagubele produse oraşului ridicându-se în final la imensa sumă de 1.582.858 florini,

° Franz Zimmermann şi Karl Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutscben in Siebenburgen,
doc. Nr. 785, voi.li, Hermannstadt, 1897.
41
des Marktfleckens hervorgehopen werden: schon 1361 erhielten die Klausenburger das
Handelsrecht in Bistritz, Săchisch-Regen„. • Konkret erfahren wir von einem Wochenmarkt in Jahre
1492 und viei spăter von einem Jahrmarrkt. 1460 und 1492 werden erstmals ansăssige Handwerker
erwăhnt, ·, P. Niedermaier, 2004, p. 81; Arhivele Statului Cluj, Primăria oraşului
Bistriţa, Seria I,
1492-282.
42
Ioan Marinescu, Reghinul în vâltoarea Revoluţiei de la 1848-1849, în Reghinul cultural, IX,
Reghin,
2009, p.113.
43
Ibidem, p.113.
4
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ceea ce înseamnă de 15 ori averea oraşului, 44 fără a se mai lua în considerare şi zecile de
morţi. Pe parcursul deceniilor, cu participarea meşteşugarilor şi a comercianţilor, oraşul
este refăcut. Pentru pierderile avute, în scopul reconstruirii, 45 Reghinul a primit suma de
200.000 de florini.
Urmează o perioadă de prosperitate a localităţii, ce se desfăşoară timp de mai
multe decenii, până în preajma Primului Război Mondial. Atunci a fost construită
majoritatea actualelor clădiri de locuit, multe cu spaţii comerciale la parter sau la
demisol, dar şi clădiri de interes comun. Principalele şantiere de construcţii se
desfăşoară în Piaţa Petru Maior şi strada Mihai Viteazul, la ambele, în multe situaţii,
păstrându-se forma de plan iniţial avută. Sunt amenajate sau construite case în străzile
Mihai Eminescu şi Ion Creangă, în aceasta din urmă cu ateliere de tăbăcărie, dar şi în
strada George Coşbuc. Foarte afectată de incendiu a fost strada Sării, cam până în zona
de intersecţie cu strada Şcolii. În contextul general al acestui proces de modernizare sunt
realizate şi unele dotări de interes comun în Piaţa Petru Maior, dar şi în celelalte străzi
din zona centrală, după cum o să arătăm la timpul potrivit.
La nivelul prezentei lucrări intenţionăm a releva aspecte ale evoluţiei urbane a
Reghinului, îndeosebi după marele dezastru urban din anul 1848, Este o perioadă cu
evenimente benefice oraşului, precum aceea din 1863, când, la solicitarea administraţiei
locale şi la propunerea Comitatului, Majestatea Sa Apostolică, prin ordinul regesc Z 336
din 1863, comuna Reghinul Săsesc este ridicată în rândul oraşelor regeşti cu drept de
mumc1pm.
Dreptul la rangul de oraş liuber regesc a fost atribuit după câteva încercări
anterioare. Încă la 12 martie 1762, printr-o petiţie adresată Împărătesei Maria Tereza, se
solicită independenţa oraşului Reghinul-Săsesc, faţă de comitatul Turda. 46 Noi petiţii
sunt trimise în anii 1817 şi 1832, la rândul lor, respinse. Împreună cu satele învecinate
Petelea Dedrad, Ideciul de Sus, Ideciul de Jos şi Uila, se trimite o petiţie în anul 1848,
însă şi de această dată cecerea este respinsă. O nouă încercare, din anul 1855, a rămas
47
fără rezultate. În anul 1857, primarul Samuel Wagner, este ameninţat cu 25 lovituri de
bâtă pentru faptul că nu a împiedicat deplasarea unei comisii la Viena. 48 La 9
septembrie 1861, o delegaţie condusă de preotul J ohann Kinn şi dr. Fritsch depune o
49
petiţie la Majestatea Sa.
Graţie istoricului reghinean, Dorin-Ioan Rus, suntem în măsură de a cunoaşte
actul din 22 noiembrie 1862, când Cancelaria Aulică a Transilvaniei a luat în discuţie
ridicarea Reghinului la rangul de oraş liber regesc. Ca urmare, Împăratul Francz Iosif
44

„Der kommissionell erhobene Schaden, den die S. Reener im Jahre 1848 erbiten, betrug
1.582.858 Fl.C. M." în Ernst Philippi şi Wigant Weltzer, Săschsisch-Regen. Die Stadt am Berge,
Bochum, 1991, p.56.
45
Georg Daniel Teutch, Geschichte der Siebenburgen Sachsiscben Volk, col. IV, Sibiu, 1925
(Traducerea, în manuscris, se află la Biblioteca Municipală din Reghin), p.297.
46
Ziarul Hermannstădter Yeitung. Sibiu, nr. 60 din 11 martie 1863.
47
„Ein erneuter Versuch im Jahre 1835 blieln ebenso erlfolg/os" în Ernst H. Philippi şi Wigant
Weltzer,
op. cit, p.56.
48
Ziarul Hermannstădter Yeitung, Sibiu, nr. 60, din 11 martie 1863.
49
Das Gesuch vom 9 September 1861 enthielt die Bitte um Vereinigung mit dem Sachsenlande und
die Erhebung 5-Reens zu einer koniglich freieu Stadt, în Ernszt H. Philoppi şi Wigand Weltzer, op. cit.,
p. 56.
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semnează

cererea fă.cută de Cancelaria Aulică a Transilvaniei pe data de 15 ianuarie
1863, cu nr. de înregistrare Kab Kauczer, K. Z 141/80: „Din graţie ţin de cuviinţă
ridicarea comuniţăţii Reghinului Săsesc în rândul oraşelor, astfel încât supun
Magistratul de acolo guvernului de stat prin eliminarea dependenţei sale de la
comitatul din Turda, iar în ace/aşii timp hotărăsc ca orice decizie privind dispute
cetăţeneşti, cât şi a delicvenţilor, să fie luată provizoriu de către magistratul oraşului
Reghinul Săsesc la Curtea de Justiţie din Sibiu. Dorinţa de alăturare în asociaţia de
administrare a naţiunii săseşti va fi luată în considerare de cei implicaţi printr-o
împărţire nouă a regiunilor ţării "50
La 9 septembrie 1863 se sărbătoreşte „Nunta Reghinului" ce corespunde
ridicării aşezării la statutul de oraş liber regesc. 51 Încă la 20 februarie, prin Ordinul
gubernia! comunicându-se spre publicare Rescriptul regal referitor la ridicarea oraşului
la rangul de oraş. Acest privilegiu durează numai până la noua organizare administrativteritorială din anul 1867, când localitatea primeşte statutul de oraş cu consiliu organizat,
în subordinea Comitatului Turda. Din punct de vedere juridic, pentru perioada analizată,
trecutul istoric al Reghinului poate fi împărţit în trei momente cruciale şi anume: starea
de dinainte de anul 1849, aceea de sub regimul absolutist (1849-1861) şi, de la 1861
până la 1944.
În anul 1913, Consiliul oraşului procedează la renumerotarea imobilelor
existente în intravilan, atât cele clădite, cât şi cele neclădite, pe criterii noi, înlocuind
vechea numerotare continuă, care pornea dintr-un anumit punct 52 până la ultimul imobil
aflat în localitate. Noua numerotare prevede numere pare şi impare, aparte pentru
fiecare stradă (ex: 1, 3, 5, ... 2, 4. 6, ... ), la pieţe păstrându-se numerotarea continuă de 1,
2, 3, 4, .. , acţiunea fiind încheiată la 15 iunie 1913. 53 Prezentăm străzile în ordinea dată
în listă, cu noile numere poştale, pentru care, pentru o mai bună orientare, menţionăm şi
denumirea actuală:
1. Foter, (Piaţa Principală) - Piaţa Petru Maior de la nr. 1-57, cu 57 imobile;
2. Dedradi utcza, (str. Dedrad) - str. M. Eminescu, nr. 1-85, 2-60, cu 73 imobile;
3. Rauk utcza, nr. 1-23, cu 12 imobile;
4. Veg utcza, (str. Finală), nr. 1-7, cu 4 imobile;Kăhegy utcza, (str. Dealului de Piatră),
str. Viorelelor nr. 1-5, cu 3 imobile;
5. Kăhegy utcza (str. Dealilui de Piatră), str. Viorelelor nr. 1-5, cu 3 imobile;
6. Felso kohegy utcza, (str. Superioară a Dealului de Piatră) - str. Pietroasa, nr.1-11,
cu 6 imobile;
Prof. Peter Schuller şi dr. Florian Bogdan, Demersuri ale conducătorilor Reghinului Săsesc pentru
p.25.
ridicarea localităţii la rangul de oraş liber regesc (1762-1863, în Reghinul cultural, XI, 2013,
51
„S. Regen erheielt nach endlosen Bitten zur Linderung der gr6j3ten Nat ein unverzisliches
Darlehen von 200.000 FI. C.M." în E. Philippi şi W Welzer, op. cit, p.56; Arhivele Naţionale
Covasna, fondul Primăria oraşului Târgul Secuiesc.nr. 1967, fila 2 (copie).
52
Numerotarea veche începea cu nr. 1 până la ultimul imobil.
53
ANSJ Mureş, Cadastru, nr. 3352/1913. Evidenţa cuprinde denumirea
străzilor, noile numere
parte
poştale, cât şi numerele anterior avute. De exemplu pentru Piaţa Petru Maior, făceau
427,
imobilele cu nr. vechi: 394, 395, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 407, 408, 410, 423, 424,
428,431,432,435,436,439,440,443,444,447,448,450,451,452,627,628,63b bl,632, 635,
895,
636,637, 741, 742, 744, 749, 750, 760/2, 762, 756, 767, 770, 771, 772,900,899/2,896,
872,891,888,887,885,883,882,880,879.
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7. A kăhegyen utcza, (str. Dealul Pietros), nr. 2-10, cu 5 imobile;
8. Magyar regen utcza, (str. Reghin Unguresc), str. Pandurilor, nr. 1-25, 2-20, cu 23
imobile;
9. Roza patak utcza, (str. Valea Trandafirilor), str. Rozmarinelor, nr. 1-9, 2-10, cu 10
imobile;
10. Oldal utcza, (str. Laterală)- str. Gh.Doja, nr. 1-29, 2-4, cu 17 imobile;
11. Zsak utcza, (str. Sacului), nr. 2-6, cu 3 imobile;
12. Felso-var utcza, (str. Cetăţii Superioare) - str. Toamnei, nr. 1-25; 2-12, cu 19
imobile;
13. Var utcza, (str. Cetăţii), str. Cetăţii, nr. 1-3, cu 2 imobile;
14. Als6 var utcza, (str. Cetăţii Inferioare) - str. Subcetate, nr. 1-39, 2-32, cu 36
imobile;
15. Fapiacz, (Piaţa Lemnelor), nr. 1, 2, 3, 4, 5, cu 5 imobile;
16. Setater utcza, (str. Promenăzii), nr. 1-5, 2-8, cu 7 imobile;
17. Varos Liget, (Parcul orăşenesc), nr. 1, 2, 3, 4. 5, cu 5 imobile;
18. Maros sor, (str. Mureşului) - str. Apelor, nr. 2-18, cu 9 imobile;
19. Kacsa utcza, (str. Raţelor)- str. Verii, nr. 1-3, cu 2 imobile;
20. Rozmarin utcza, (str. Rozmarinului), str. Toamnei, nr. 1-29, 2-26, cu 28 imobile;
21. Als6 Rozmarin utcza, (str. Rozmarinului de Jos), str. Brânduşei, nr. 1-9, cu 5
imobile;
22. Vasut utcza, (str. Căii Ferate) - str. Gării, nr. 1-89, 2-64, cu 77 imobile;
23. Viz utcza, (str. Apelor), str. Apelor, nr. 1-5, 2-6, cu 6 imobile;
24. Papi utcza, (str. Preoţilor), nr. 1-3, cu 2 imobile;
25. Paradicsom utcza, (str. Pătlăgelelor) - str. Aurel Vlaicu, nr. 1-27, 2-8, cu 18
imobile;
26. Templom ter, (Curtea bisericii), nr. 1,2,3, cu 3 imobile;
27. Templom utcza, (str. Bisericii)- str. Şcolii, nr. 1-13, 2-14, cu 14 imobile;
28. Meszaros utcza, (str. Măcelarilor)- str. Licurici, nr. 1, 2-18, cu 10 imobile;
29. Sos utcza, (str. Sării), nr. 1-9, 2-6, cu 8 imobile;
30. Felso malom utcza, (str. Morii de Sus) - str. Rândunelelor, nr. 1-35, 2-6, cu 20
imobile;
31. Als6 malom utcza, (str. Morii de Jos)- str. Sării, nr.1-15, 2-8, cu 12 imobile;
32. Ba/haz utcza, (str. Hotelului) - str. Republicii, nr.1-15, 2-32, cu 24 imobile;
33. lskola utcza, (str. Şcolii) - str. Şcolii, nr. 1-13, 2-4, cu 9 imobile;
34. Sărhaz utcza, (str. Berăriei),= str. Călăraşilor, nr. 1-33, 2-36, cu 42 imobile;
35. Magos patak utcza, (str. Căii înalte)- str. Izvorului, nr. 1-13, 2-14, cu 14 imobile;
36. Magos utcza, (str. Înaltă), str. Terasei, nr. 1-11, 2-40, cu 26 imobile;
37. Kut utcza, (str. Fântânei), nr. 1-15, 2-12, cu 14 imobile;
38. Felso kapolna utcza, (str. Capelei de Sus), str. Bujorului, nr. 1, 2-6, cu 4 imobile;
39. Als6 kapolna utcza, (str. Capelei de Jos) - str. Liliacului, nr. 1-19, 2-8, cu 14
imobile;
40. Abafai utcza, (str. Apalina), str. Apalina, nr. 1-25, 2-58, cu 42 imobile;
41. Rom-Cat. templom utcza, (str. Bisericii Romano-Catolice), nr. 1-7, 2-22, cu 15
imobile;
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42. Fa utcza, (str. Lemnului), nr. 1-11, 2-10, cu 11 imobile;
43. Roman templom utcza, (str. Bisericii Române) - str. N. Bălcescu, nr. 1-19, 2-18, cu
19 imobile;
44. Tel utcza, nr. 1-9, 2-10, cu 10 imobile;
45. Jeg utcza, (str. Gheţoasă) - str. Abatorului, nr. 1-3, 2-26, cu 15 imobile;
46. Kăzep utcza, (str. Medie), - str. Mihai Viteazul (parţial), nr. 1-43, 2-46, cu 45
imobile;
47. Kessel utcza, (str. Kessel)- str. G. Coşbuc, nr. 1-39, 2-60 cu 45 imobile;
48. Erdo utcza, (str. Pădurii) - str. Cerbului, nr. 1-29, 2-18, cu 24 imobile;
49. Hossu utcza, (str. Lungă), str. Bucegi, nr. 1-5, 2-6, cu 6 imobile;
50. Uj utcza, (str. Nouă)- str. Spitalului, nr. 2-14, cu 7 imobile;
51. Harantos utcza, (str. Curmezişă)- str. Zorilor, nr. 1-7, cu 4 imobile;
52. Scobel utcza, (str. Schobel) - str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1-51, 2-36, cu 43
imobile;
53. Kereszt utcza, (str. Crucii) - str. Mihai Viteazul (parţial), nr. 1-19, 2-26, cu 23
imobile;
54. Hegy utcza, (str. Dealului) - str. Dealului, nr. 1-13, 2-34, cu 24 imobile;
55. Felso hegy utcza, (str. Dealului de Sus), str. Porumbei, nr. 1-19, 2-465, cu 33
imobile;
56. Raktar utcza, (str. Magazinului) - str. Mihai Viteazul (parţial), nr. 1-39, 2-48, cu 39
imobile;
57. Farkas utcza, (str. Lupului)- str. Horea, nr. 1-5, 2-24, cu 15 imobile;
58. Gyakorl6 ter, nr. 1-23, 2-4, cu 14 imobile;
59. Herbusche utcza, (str. Ierbuşului), str. Ierbuş, nr. 1-7, cu 4 imobile;
60. Berek utcza, (str. Dumbravei), nr. 1-11, 2-12, 13-28, cu 28 imobile;
61. Gycir utcza, (str. Fabricii) - str. Axente Sever, nr. 1-15, cu 8 imobile;
62. Lemberek utcza, (str. Inului) - str. Mesteacănului), nr. 1-5, cu 3 imobile.
Importantă ca document, lista ne permite cunoaşterea mai îndeaproape a situaţiei
străzilor din acea perioadă, mărimea lor în raport de numărul de imobile cuprinse. Pe
lângă Piaţa Petru Maior, cu cele 57 clădiri, erau şi alte străzi care aveau un însemnat
număr de parcele clădite şi neclădite. Actuala stradă Mihai Viteazul, dispunea de un
număr de 107 parcele, la data respectivă fiind compusă din trei tronsoane de străzi:
Medie (Mittelgasse ), din Piaţa Petru Maior până la străzile Dealului şi Liliacului cu 45
case, Crucii (Kreuzgasse ), până la strada Porumbei, cu 43 case şi Magazinului
(Magazingasse ), cu 39 case. Numeroase clădiri mai aveau şi străzile: M. Eminescu, cu
73 parcele, Gării, cu 77 parcele, Coşbuc, cu 45 parcele sau Călăraşilor, cu 42 parcele.
Aşadar, cele 62 străzi şi pieţe ale Reghinului Săsesc, în anul 1913 cuprindeau un număr
total de 1136 parcele, cu menţiunea că în preajma anului 1918 numărul străzilor ajunge
la 68.
Această creştere a numărului de case dar şi a populaţiei sub aspectul demografic,
o punem pe seama dezvoltării localităţii pe parcursul veacurilor, şi îndeosebi, în
perioada de după anul 1850. Este cunoscut faptul că meşteşugurile şi comerţul saşilor
transilvăneni a avut o importanţă covârşitoare. Dreptul de a ţine târguri săptămânale, l-a
primit Reghinul Săsesc de la Ludovic cel Mare (1352-1382), în anul 1434, prin
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voievodul transivănean Ladislau Csaki. 54 În anul 1427, Reghinul Săsesc este pomenit ca
55
Târg (opidum ), deci putem considera că la acea dată exista şi la Reghin un număr
însemnat de meşteşugari şi comercianţi. Dar conferirea dreptului de a ţine bâlciuri
anuale (congregatio anualis forum annuale), şi a dreptului de a ţine târguri săptămânale
(forum habdomanale ), erau un privilegiu regal sau princiar. Numeroase aşezări rurale,
între care Beclean, Huedin, Biharea, Reghin, Rupea etc, începând cu secolul al XIV-iea
au primit dreptul de târg.
La Reghin, primele bresle, probabil, au apărut încă înainte de anul 1400, însă
constituirea în bresle ar fi avut loc în secolul al XV-iea. Cronologic, la Reghin, cei mai
vechi sunt blănarii, tăbăcarii şi măcelarii. În anul 1460, este amintit un Valentinus
56
Pellifex. Szadeczky Lajos, pentru breslele din ultima parte a secolului al XVIII-iea,
prezintă anul înfiinţării lor: cizmarii 1560, croitorii 1580, blănarii 1640, ţesătorii 1669,
olarii 1670, fierarii 1669, dogarii 1713, funarii 1725, tâmplarii 1728, pieptănarii 1730,
lăcătusii
17 69. 57
, 1731 si
, cutitarii
'
La Reghin, în anul 1749, sunt înregistrate 17 asociaţii meşteşugăreşti, cu un
58
număr de 142 membri, cei mai numeroşi fiind din breasla tăbăcarilor cu 36 de membri,
a cizmarilor cu 34, a dogarilor cu 30, a olarilor cu 15, a ţesătorilor cu 12 sau a
frânghierilor cu 9 membri. Nu intenţionăm a dezbate viaţa economică a Reghinului, însă
prezentarea câtorva aspecte o considerăm necesară. La un secol distanţă, în anul 1856,
activau la Reghin un număr de 134 maeştri pielari, 112 cizmari şi 89 dogari, 59 dovedind
o dezvoltare substanţială a sistemului de bresle în oraş.
Cu timpul, apar noi îndeletniciri economice, precum plutăritul, distilarea
băuturilor, prelucrarea lemnului etc., ramuri ce se impun tot mai mult în viaţa
economică a Reghinului, îndeosebi după anul 1850. În anul 1870 existau 16 distilerii de
spirt care funcţionau cu aburi, acestea fuzionând într-o fabrică de spirt. În anul 1874 ia
fiinţă prima unitate industrială, prin construirea de către Farkas Imre şi asociaţii săi a
unei fabrici de spirt cu 60 de salariaţi, ajungând ca, în anul 1895, să funcţioneze în oraş
patru asemenea fabrici, 60 din cele 8 fabrici din Judeţul Mureş -Turda. La Reghin existau
Farkas Mendel care era şi cea mai mare din judeţ, precum şi Kloss Samuel, Kosch şi Co
Kraus I, cu sediul în Reghin Sat (Reghinul Unguresc). 61
54

Beatrage yur kenntnis- SachsischiiReens Fesigabe den Mitgliedren des Vere ins fiir
Siebenbiirgischr
Landeskunde, dargeboten von den Hermannstadt. 1897.
55
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p. 338.
58
Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj, Fondul 1749, Conscriptio cehaltstarun oppidi Rege
nano 1749 (Conscripţia breslelor oraşului Reghin din anul 1749), dosar nr. 1356. Vezi şi Dorin
Ioan Rus, Evoluţia meşteşugurilor... , p.339.
59
P. Haltrich, op. cit., p. 299.
60
într-un reportaj din anul 1896, Urmanczi Nandor scria: Negy szeszgyara van, melyek egyike nagy
(Există
hiz/a/eval van egybekotve, aho/ alland6n 5-600 szarvosmarhdt koveritenek a basiek
reszere
patru fabrici de spirt care una are şi o mare crescătorie unde sunt îngrăşate
permanent 5-600 vite
Meşteşugurile, în
pentru Viena), în Bir6 Donat, Industria Reghinului, p.155. Ion I. Costea,
Vatra, nr. 3, (16), 1979, p.11-12.
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Plutăritul şi comerţul

cu lemne au constituit importante ramun m economia
Reghinului. Plutăritul pe râul Mureş are un trecut multisecular, însă în zona Mureşului
superior este atestat ceva mai târziu, în anul 1632 la Aluniş, judeţul Mureş şi în anul
163 8, la Gheorgheni, judeţul Harghita. 62 Şi totuşi practicarea plutăritului este mai veche,
deoarece la 1627, Dieta Transilvaniei eliberează o listă de preţuri pentru cheresteaua din
Gheorgheni: („Una sută de buc. de scânduri se vând la Gheorgheni cu patru florini; la
Reghin cu patru şi jumătate florini; la Târgu-Mureş cu cinci florini ")63
„Societatea de plutărit" din Reghin a fost cea mai importană din Transilvania, în
ceea ce priveşte răspândirea şi întinderea afacerii. Astfel, comerţul cu lemne a fost cea
mai importantă activitate a Reghinului, un rol în acest sens avându-l poziţia localităţii
faţă de munţii împăduriţi învecinaţi. Începuturile plutăritului la Reghin sunt descrise de
memorialistul Joseph Haltrich, care menţionează că primii negustori au fost nobilii din
Reghinul Unguresc, pe când în Reghinul Săsesc „blănarul Thomas Fritsch, bătrânul
Wachner cu fii săi, Johannes şi Martin, primarul Wagner Samuel şi fratele său Georg,
apoi Michael Schobef', sunt cei care au avut parte de primele încercări, la sfărşitul
secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-lea. 64
Cu toate pericolele existente, soţia primarului Georg Wagner, ajunge cu plutele
până la Arad. Uneori, era în pierdere, după cum arăta: „ ... anul 1813 a fost un an
nefericit pentru mine: am fost furată şi mi-am pierdut multe plute"; alteori avea
profituri „la 7 iunie 1817 am mers spre Arad cu 9 încărcături şi pe 21 iunie m-am întors
acasă şi am adus un profit de 4500 florini pe care i-am împărţit echitabil cu domnul
senator Fromm şi Samuel Goldner ". 65
În 1853, câţiva negustori cu plute din Reghinul Săsesc se asociază într-o
societate, însă, încă în 1854, membrii acesteia au dat dovadă de lipsă de coeziune, astfel,
destul de curând, în anul 1855, mai mulţi membri ai aşa-zisei "companie" împreună cu
câţiva lipoveni au întemeiat „Compania de plutărit Wermescher", şi aceasta funcţionând
doar până la 1858, când a fost desfiinţată. 66
În anul 1859, aceasta se constituie într-o nouă societate „ Wermescher", la rândul
ei însă, ca umare sărăcirii Ungariei şi Banatului, care a provocat societăţii mari pierderi
în anul 1863, şi-a încetat activitatea. În anul 1866, se constituie „Societatea de plutărit"
din Reghin (Flosskompanie}, cu 25 membri, al cărei capital destul de curând ajunge la
suma de 144.000 tlorini. 67
Pentru uşurarea transportului se impunea regularizarea râului Mureş, lipsind şi
locurile potrivite pentru acostarea plutelor. Existenţa a numeroase stânci, mori de apă,
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diguri etc., punea în pericol plutăritul pe râu. Astfel, din cauza digului evreiesc de lângă
Târgu-Mureş, în anul 1852 au murit 20 de oameni. 68 Prin urmare, în anul 1867, la
Reghin ia fiinţă o societate pentru regularizarea albiei Mureşului. (Societatea autorizată
pentru regularizarea albiei Mureşului de la Topliţa la Deda), care, în anul 1877, se
contopeşte cu "Societatea pentru promovarea plutăritului pe Mureş", nou înfiinţată.
Între anii 1870-1873, se regularizează râul Gurghiu, ca, în aprilie 1873, să sosească la
Ferastrăul de apă din Ierbuş (1873-1888) al „Societăţii de plutărit", prima plută
expediată din Lăpuşna. Fiind dată în folosinţă la 1905, calea ferată îngustă Reghin Lăpuşna, activitatea societăţii de plutărit decade, ca, în anul 1908, să fie lichidată. 69
Pentru valorificarea lemnului iau fiinţă mai multe societăţi. În anul 1865, ia fiinţă
Firma Mendel Schwartz (1879-1930), cu 40-60 angajaţi, anual prelucrând cca. 800.000
picioare cube, adică 21.600 mc lemn. 70 Iau fiinţă mai multe ferăstraie şi fabrici de
cherestea, care vor avea un rol important în dezvoltarea industrială a oraşului. 71
Potrivit datelor Camerei de Industrie şi Comerţ Mureş, pentru anul 1893, la acest
sfârşit de veac, în oraşul Reghin existau: 37 de tâmplari, 8 tinichigii, 146 cizmari, 31
pantofari, 16 pălărieri, 43 dulgheri, 42 rotari, fierari şi căluşari, 24 frânghieri, 11
curelari, 79 tăbăcari, în total 47 de mici meseriaşi. 72
Sunt înfiinţate şi alte întreprinderi mai mari, între care şi cele de morărit. Este
amintită o asemenea moară din oraşul de sus, a contelui Teleki Mihail, reconstruită la
1781 şi care devine obiectul de conflict între văduva contelui şi cetăţenii oraşului, din
cauza săpării unui canal al morii, conflict care se încheie cu cumpărarea acesteia de
către Consiliul orăşenesc. 73 O altă moară era situată în oraşul de jos, ce constituia
proprietatea Consiliului Orăşenesc. O alta, cu aburi, este înfiinţată de Hiigel Lip6t, în
anul 1869, 74 ca să enumerăm doar câteva dintre acestea.
Numărul locuitorilor care trăiau din industrie devine tot mai mare. În anul 1885
exista un procent de 21,65%, ca numai după cinci ani, prin 1890, procentul să ajungă la
56,40 %, ceea ce îl clasează pe primul loc dintre localităţile din zonă, urmat apoi de
Târgul Secuiesc şi de Târgu-Mureş. 75 În anul 1907, din cele 4 7 întreprinderi industriale
existente pe teritoriul Comitatului Mureş-Turda, 14 îşi desfăşoară activitatea la Reghin,
12 în industria lemnului, iar 11 erau legate de domeniul construcţiilor. Realizarea la
Reghin a celor câteva fabrici, în ultima parte a sec. XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea, încă nu a modificat profilul meşteşugăresc al oraşului. O recunoaştere în acest
Dorin I. Rus, Societăţi de plutărit, p.94.
M.Szabo, Reghinul, p.208-209.
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sens aparţine lui E. Barabăs, care în anul 1907 afirma: „acest oraş din punct de vedere
al practicării meşteşugurilor este primul în întreaga secuime, fiindcă 13% din
populaţia lui îşi câştigă existenţa în atelierele meşteşugăreşti." 76
77
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prelucrarea lemnului la Reghin
devine o adevărată industrie. La 6 aprilie 1873, soseşte la Ierbuş (cartier al oraşului
Reghin), prima plută cu buşteni pentru prelucrat, având un volum de 720 mc.
Prelucrarea lemnului este confirmată de Ocolul Silvic Gurghiu, prin raportul nr.
202911873. Tot în Ierbuş, pe locul numit „Mackăssy", în anul 1872, 78 „Societatea de
plutărit" (Flosskompanie - 1873-1888) construieşte un ferăstrău modernizat, acţionat de
apă, având două gatere „Lang", începând să producă din anul 1873. Datele de mai sus
atestă pentru prina dată despre prelucrarea lemnului la Reghin. În anul 1888 unitatea işi
încetează activitatea, instalaţiile fiind cumpărate de stat şi ca urmare demolate şi
instalate în Fabrica de cherestea, de pe fostul teritoriu al I.P.L.
O altă firmă John Muller (1880- 1922), ce fabrica parchet, se afla pe drumul ce
duce spre Dedrad, la 3 km distanţă de oraş, fapt ce a defavorizat-o, deoarece
transportul lemnelor se putea face doar cu căruţa, Avea 2 gatere acţionate prin forţa
aburului, Este desfiinţată în anul 1922, vânzându-şi utilajele. Urmaşa „Societăţii de
plutărit" de la care a preluat cele două gatere, este Fabrica de Cherestea rămasă (18881927), al cărei coş de fum al centralei termice (din anul 1890), încă mai exista în anul
1885. Îşi încetează activitatea în anul 1927 prin dezmembrarea activităţii şi ataşarea la
alte două unităţi.
Importantă unitate a fost „Fabrica de cherestea fag a statului din Ierbuş" ( 1905).
În anul 1917, este preluată în administrarea statului, deci, este a doua unitate trecută la
stat. După anul 1920, cele două unităţi de stat se unifică, formând nucleul I.P.L. Reghin.
La cumpăna dintre cele două veacuri, XIX - XX, Reghinul Săsesc prezintă un
tot mai pronunţat aspect urban, prin lucrări şi dotări edilitare, precum sistematizarea
teritorială, pavarea străzilor, introducerea curentului electric, a reţelelor de apă-canal. În
anul 1898, este construită clădirea poştei din Piaţa Petru Maior nr. 30, ca în anul 1902,
localitatea să fie conectată la circuitul telefonic al statului Austro-Ungar. 79 Această
acţiune de modernizare a cuprins în ritmuri diferite societăţile, ea fiind rezultatul unor
evoluţii social-politice, economice şi culturale specifice.
Noile realizări pătrund în toate societăţile, chiar şi în cele mai târziu intrate în
această acţiune. „O mişcare ascendentă generală devenea tot mai vizibilă, tot mai
rapidă, tot mai multiformă. Noaptea, pe străzi, în locul mohorâtelor felinare, luminau
becurile electrice, datorită activităţii comerciale reclamele luminoase ademenitoare se
extindeau de la centru până la periferia oraşelor, cu ajutorul telefonului oamenii
începeau să-şi vorbească unii altora de la distanţă, zburau de-acum în trăsuri fără cai
cu viteze nemaiîntâlnite, se avântau în văzduh ca într-un vis a lui Icar devenit realitate.
E. Barabas, Maros-Torda varmegye es Marosvasarhely kăygazdasagi leirasa, Budapest, 1811.
p. 95.
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Confortul pătrundea din casaele aristrocaţiei în cele ale burgheziei, nu mai erai nevoit
să duci apă de la fântână sau de la cişmea, sau să te mai chinui să aprizi focul la plită,
igiena câştiga teren, murdăria se restrângea. Oamenii deveneau mai frumoşi, mai
viguroşi, mai sănătoşi de când începuseră să-şi călească trupurile prin sport, tot mai
rar infirmi, schilozi, guşaţi pe străzi şi toate aceste minuni le săvârşise ştiinţa, acest zeu
al progresului". 80
A devenit, astfel, posibilă crearea unor instituţii de economii şi credit, cronologic
amintind câteva dintre acestea: în anul 1865 „Cooperativa de credit şi economie" cu 500
membrii şi un credit de 917.643 florini; în 1876, „Cooperativa de credit săsească din
Reghinul Săsesc"; în 1886 Banca „Mureşană", cu un fond de bază de 20.000 florini şi
de credit de 797 .331 florini; în 1892, se constituie „Societatea anonimă de economii şi
credit din Reghin şi jur", cu 1.000 de acţionari, iar în anul 1895 „Cooperativa de
Credit" din Iemuţeni. 81
După Primul Război Mondial, odată cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,
viaţa politică, administrativă, economică etc, a oraşului Reghin avea să cunoască noi
valori şi modificări substanţiale. La acestea, adăugăm unificarea istoricelor localităţi
Reghinul Săsesc cu Reghinul Unguresc, dând naştere actualului oraş Reghin.
Evenimentul nu este lipsit de importanţă, deoarece viaţa economică va cunoaşte noi
valenţe. În anul 1925, Reghinul devine reşedinţa a două plase: Plasa Reghinului de Sus,
cu sediul în strada Şaguna, astăzi strada Mihai Eminescu nr. 8, condusă de primpretorul
Simion Sburcea şi Plasa Reghinului de Jos, cu sediul în strada Magazinului nr. 11, azi
strada Mihai Viteazul, prim-pretor fiind Ioan Popescu, viitorul primar la Reghin.
82
Viaţa economică a oraşului,
din perioada interbelică este dominată de
întreprinderile mici, majoritatea dintre ele aparţinând industriei lemnului. Este industria
dominantă în întreaga zonă a Văii superioare a Mureşului, în anul 1925 numărul
întreprinderilor de exploatare şi prelucrare a lemnului crescând de la 44 unităţi existente
înainte de război la 56. De altfel, din cele 487 întreprinderi de acest gen din ţară, 53
unităţi, adică 11 %, existau în această zonă, ponderea muncitorilor fiind de 17% din
totalul activ în industria lemnului. De asemenea, din producţia de cherestea a ţării
noastre, existentă în anul 1925, de 3.000.000 mc, fabricile din Reghin prelucrau peste
160.000 mc. 83 Ceva mai târziu, exista la Reghin un număr de 68 de întreprinderi şi
ateliere pentru prelucrarea lemnului. În anul 1926, se realizează fabrica „Transilvania",
de pe strada Râului, în prezent aici funcţionând întreprinderea S.C. „Agromec" S.A.
Se dezvoltă vechile întreprinderi existente. Fosta fabrică de cherestea S.A.
„Foresta" din Reghinul Săsesc, în anul 1918 îşi schimbă numele în S.A. „Foresta
Română", ce-şi dezvoltă capacitatea de producţie şi, ca urmare, creşterea numărului
84
salariaţilor la 608."
Fosta fabrică „Gollfinger şi Teplănsyki" este unificată cu o altă
unitate din Ierbuş, construită în 1898. În anul 1927, este preluată de către stat,
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extinzându-şi şi capacitatea de producţie, devenind cea mai mare unitate din oraş. În
anul 1922, în strada Gării, la nr. 51, este înfiinţată o fabrică pentru prelucrarea
buştenilor de rezonanţă, ca din anul 1932 să i se schimbe profilul prin realizarea de
ambarcaţiuni, cu schimbarea denumirii în S.A. „Nautica", azi aparţinând de S.C.
„Remex" S.A. Existau în oraş 22 ateliere de tâmplărie ce confecţionau mobilă, trăsuri
etc., 7 ateliere de accesorii şi alte produse ca, căzi, cade, doniţe etc., iar 21 de ateliere
pentru confecţionarea de butoaie.
Industria uşoară constituia cea de a doua ramură economică, la loc de frunte
detaşându-se industria pielăriei. Industria pielăriei la Reghin era reprezentată prin cele
35 de ateliere şi fabrici, cele mai numeroase fiind în strada Ion Creangă, fostă
Cojocarilor şi în strada Gh. Doja, fostă strada Laterală. În anul 1925, exista un număr de
4 fabrici, 86 unele cu până la 30 de meseriaşi tăbăcari, precum avea fabrica „Hansleitner
F şi compania". Pe lângă această fabrică mai funcţionau fabrica „Mara Iosif' cu 15
lucrători; fabrica „Fraţii Satler" şi fabrica de piele SD.A.„Schonauer Norbert", fondată
în 1890, fiind cea mai mare, cu 94 de lucrători. 87
Industria alimentară este dominată de unele vechi unităţi, precum Fabrica de
spirt „Mendel Farkas" din strada Apelor nr. 4, unde activau 55 de salariaţi; fabrica de
spirt şi rafinărie a firmei „Samoilă Wesmescher şi Elemer Messer" înfiinţată în 1923, cu
o capacitate de 3000 hl. spirt; funcţionau 7 mori, între care moara „Schwart Mendel", cu
o capacitate de 7500 t/anual; alte două mori aparţineau firmei Leopold Hiigel cu 25 de
salariaţi şi o capacitate de 4500 t anual, iar în strada Apalina nr. 41 se afla _„Moara
orăşenească", care funcţiona prin forţa apei. Industria de construcţii îşi păstrează
importanţa avută anterior, fiind în funcţiune Fabrica de cărămizi din Suseni, ce avea 200
de salariaţi, fabrica lui Johann Muller, prin 1932 mai activând; Întreprinderea de
construcţii „Esser Iosif şi Kessel C", sau aceea a arhitecţilor „Schonauer - Kloss". 88
Comerţul rămâne o activitate prosperă, îndeosebi cel cu amănuntul. În anul 1924
existau 160 de firme comerciale, din care 42 desfăceau mărfuri în angro. În anul 1938
existau la Reghin 521 de firme şi societăţi comerciale, din care 278 erau fabrici şi
89
ateliere, iar 188 o constituiau prăvăliile şi spaţiile comerciale.
Instituţiile financiare şi de credit în mare parte au existat înainte de războiul
mondial, principalele unităţi fiind: „Casa de depuneri S.A" înfiinţată în 1865, ca în 1918
să fie transformată în societate anonimă, cu un capital de 1.755.000 coroane. In 1928
avea un fond de 50.000.000 lei; „Banca industrială şi comercială S.A" înfiinţată în
1892, majorându-şi fondul în 1920 la 2.000.000 lei; Banca „Mureşana", înfiinţată în
1880, în anul 1927 avea un fond de 3 .OOO.OOO lei. Pe lângă acestea funcţiona şi alte
instituţii bancare. 90
85

85
86
87

88
89

Ibidem., p. 52.
Indicatorul industriei româneşti, 1925, p.121, 123, 125.
Szabo Mihai, Reghinul între cele două războaie mondiale, p. 549-550.
Ibidem, p.550.
Ibidem, p. 550; Ion I. Costea şi Tiberiu Ştef, Economia rurală în regiunea Reghin,

p.140.
90

Szabo Mihai, Reghinul între cele două războaie mondiale, p. 562.
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Reghin, 2002,

IV.EVOLUŢIA URBANĂ ŞI AMENAJAREA

ZONELOR DE LOCUIT
Faza de formare şi de dezvoltare a teritoriului oraşului Reghin este strâns legată
de colonizarea saşilor în Transilvania de Coroana Ungară, prin coloniştii aşezaţi în
localitate în secolul al Xii-lea. După cum am mai văzut, Reghinul Săsesc este atestat
pentru prima dată în anul 1228, sub denumirea de „Regun", când prin actul de danie al
regelui Andrei al Ii-lea, sunt amintite hotarele posesiunilor donate vistiernicului
Dionisie: („et ubi tranzit unam magnam viam, quae ducit de Sceploc usque in
Regun ". 91
Ca şi la Târgu-Mureş, nucleul istoric al oraşului Reghin nu se află în zona
centrală actuală, respectiv în Piaţa Petru Maior şi a primului tronson al străzii Mihai
Viteazul, ci la est de acestea. Nu intenţionăm să prezentăm în amănunt evoluţia
teritoriului şi a parcelelor din Reghin, pentru o perioadă de până la 1850, ea fiind
prezentată în mai multe lucrări şi studii de specialitate 92 şi, de aceea, pentru acest
interval de timp ne rezumăm doar la o succintă prezentare a dezvoltării oraşului.
Un prim teritoriu al oraşului Reghin cuprinde patru grupări de parcele şi anume:
prima, aflată în partea de nord-est a localităţii şi anume în zona cimitirului evanghelic,
cu străzile ce despart localităţile Reghinul Săsesc (Săchsisch-Regen) de Reghinul
Unguresc (Magyariiregen), împreună cu pârâul Rozelor (Rosengraben) formând nucleul
vechi al oraşului; al doilea nucleu, în partea de sud, ce cuprinde străzile din jurul
bisericii evanghelice; a treia grupare, compusă din strada Eminescu (Ziegengasse), Piaţa
Petru Maior (Marktplatz), străzile Mihai Viteazul (Mitellgasse), George Coşbuc
(Kesselgasse) şi Pictor Grigorescu (Schobelgasse); şi a patra grupare, ce cuprinde
străzile, Călăraşilor (Brăubierhausgasse), Rozmarinelor (Rosmaringasse), Apalina
(Abafayergasse), cu bisericile catolică, reformată şi a uniţilor. În Evul Mediu, oraşul
includea şase străzi, una dintre ele, încă nesemnificativă, în anul 1228 era denumită
„Grosse strasse" (Strada Mare). După toponimia locală, pe locul actualului cimitir
evanghelic, la marginea terasei aflată la nord de Mureş, având trei laturi cu pante
abrupte, a patra latură făcând legătura cu viitoarea zonă centrală, exista şi vechiul castel,
o fortăreaţă neînsemnată, construită din lemn şi pământ. Pe actualul amplasament al
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F. Zimmermann, C.Werner, Urkundenbuch zur Geschichie der Deutsc in Siebenburgen. Voi. I,
Hermanstadt - Sibiu, 1982, p.17; DIR, C, Xi - XII - XIII, l, nr. 191, p. 232-234.
92
Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Stiidtebau in Siebenburgen, im Banat und im Kreischgebiet.
Teii I Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241 (Evoluţia urbanistică a oraşelor din Transilvania, Banat şi
Crişana în Evul Mediu), prima parte, până la 1241, 1996, Heidelberg (în continuare: P.Niedermaier,
1996); Paul Niedermaier, Stiidtebau im Mittelalter. Siebenburgen. Banat und Kreischgebiet. 1242-1347
(Urbanism în Evul Mediu. Transilvania,
Banat şi Crişana. (1242-1347), Koln, Weimar, Wien, 2002. (
În continuare: P. Niedermaier, 2002); Paul Niedermaier, Stiidtebau im Spiitmittelalter. Siebenbiirgen.
Banat und Kreischgebiet. 1348-1541. (Urbanism în Evul Mediu târziu. Transilvania, Banat şi zona
Crişurilor. 1348-1541), Koln, Weimar, Wien, 2004 (În continuare: P. Niedermaier, 2004); Paul
Niedermaier, Dezvoltarea urbanistică a unor oraşe şi târguri transilvănene până în secolul al XVII/ea, 1976, p. 45 ;Dorin I. Rus, Contribuţie, p.11-25; Viorel Grama, op. cit., p.19-41; H. Nikolaus,
Die
deutsche Plebane die Stadtpfarrer der Stadt Siichsisch-Regen. în Archiv des vereins far siebenburgische
Landeskunde, 1940, p.519.
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bisericii reformate se afla o biserică romanică. 93 Până la 1241, an când are loc marea
invazie tătară, aşezarea avea cel puţin 25 de familii, 94 faţă de care, Ioan I. Costea,
consideră ca existenţi cca. 500 - 600 locuitori, 95 cifră pe care o pre~upunem, totuşi,
fiind prea mare pentru acea perioadă.
96
Pentru prezentarea zonelor parcelate cât şi a evoluţiei lor, Paul Niedermaier a
avut ca bază de comparare harta oraşului provenită de la sfârşitul secolului al XIX-lea
(fig. 11 ), perioadă când oraşul încă nu a avut parte de transformări urbane masive,
precum cele de după anul 1960. Potrivit descrierii localitatea cuprindea următoarele
străzi şi pieţe: 1. Marktplatz (Piaţa Mare), azi Piaţa Petru Maior; 2. Magyar
Regenergasse ( Strada Reghinul Maghiar), azi str. Pandurilor; 3. Sackgasse (Strada
Sacului), azi str Gh. Doja. 4. Seitengasse (Strada Laterală), azi str. Gh. Doja; 5.
Fletschergasse (Strada Licurici), azi str. Licurici. 6. Rosmaringasse (Strada
Rozmarinului), azi str. Rozmarinelor; 7. Obere Burggasse (Strada Cetăţii Superioare),
azi str. Pandurilor; 8. ObereBurggasse (Strada Cetăţii Superioare), azi str. Toamnei; 9.
UntereBurggasse (Strada Cetăţii Inferioare), azi str. Subcetate; 10. Burggasse (Strada
Cetăţii), azi str. Rândunelelor. 11. Holzplatz (Piaţa Mică) azi str. Piaţa Mică; 12.
Promenadengasse (Promenăzii), azi str. Verii; 14. Untere Muhlgasse (Morii de Jos), azi
str. Rândunelelor; 15. Koblenmarkt (Cărbunilor), azi str. Sării; 16. Obere Muhlgasse
(Morii de Sus), azi str. Sării: 17. Salzgasse (Sării), azi str. Sării; 18. Kirchengasse
(Bisericii), azi str. Şcolii; 19. Schulberggasse (Şcolii), azi str. Stadionului; 20.
Entengasse (Strada Raţelor), azi str. Sării; 21. Miereschzeile (Strada Apelor), azi str.
Apelor; 22. Wassergasse (Strada Apelor), azi str. Apelor; 23. Untere Rosmeringasse
(Rozmarinului), azi str. Brânduşei; 24. Obere Rosmeringasse (Cetăţii Superioare), azi
str. Toamnei; 25. Pfarrgasse (Preoţilor), azi str. Toamnei. 26. Ballhausgasse (Strada
Hotelului), azi str. Republicii; 27. Hinter der Mauer, azi str. Terasei; 28. Briiuhausgasse
(Berăriei), azi str. Călăraşilor; 29. Paradeisgasse (Pătlăgelelor), azi str. Aurel Vlaicu;
30. Hochgrabengasse (Strada Izvorului), azi str. Izvorului; 31. Mittelgasse (Strada
Medie), azi str. Mihai Viteazul, primul tronson; 32. Schobelgasse (Strada Schobel), azi
str. Pictor N. Grigorescu; 33. Quergasse (Curmezişă), azi str. Zorilor; 34. Kesselgasse
(Strada Kessel), azi str. G. Coşbuc; 35. Neugasse (Strada Nouă), azi str. Spitalului; 36.
Langegasse (Strada Lungă), azi str. Cardinal A. Todea; 37. Dedrader Gasse (Strada
Dedrad), azi str. M. Eminescu; 38. Steinberggasse (Dealului de piatră), azi str.
Viorelelor; 39. Rauhgasse, azi I. Creangă; 40. Randgasse, azi str. Mierlei; 41. Straf3e,
azi str. Vânătorilor; 42. Straf3e, azi str. Agricultorilor. dl. Biserica evanghelică; d2.
Biserica reformată; d3. Biserica ortodoxă.

„Sudăstlich der Strafle 41, in der Kontaktzone beider Teile, befindet sich eine romanische, heute
reformierte Kirche (d.2},Diese kănnte vielleicht als die „Kapelle" identifiziert werden, die der
Oberlieferung nach von alters her in der. Burg gestanden haben so/1°, P. Niedermaier, 1996, p.131.
94
,Jm Mittelalter trafen sich auf dem Gebiet der spăteren Stadt sechs Straften, von denen eine

93

weniger bedeutende im Jahr 1228 als „ GrojJe StrajJe" bezeichnet wurde, was auch far eine
Bedeutung des Ortes spricht. Die Niederlassung, die am Vorabend des Mongolensturms
wenigstens 25 Familien bewohnt war, ... " P. N iedermaier, 1996, p.131.

gewisse
von

95

Ioan I. Costea, Meşteşugurile, p.138.

96

P. Niedermaier, 2002, p. 60-61, S-a păstrat denumirea avută în limba germană, tradusă şi în
limba română, precum şi denumirea actuală.
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Ca urmare a marii invazii tătare din anul 1241, localitatea cunoaşte pierderi
însemnate, numărul locuitorilor scăzând la mai puţin de 1O familii, urmând să crească
până în anul 1300 la aproape 20, iar mai târziu, până la 40 de familii, ca urmare aducerii
a populaţiei germane, ceea ce a condus la dezvoltarea localităţii spre sud. De altfel,
curba ascendentă a creşterii demografice în a doua parte a secolului al XIV-lea arată:
10-15 gospodării în 1250; 15-20 gospodării în 1275 şi 20-30 gospodării în anul 1300. 97
Un rol în dezvoltarea viitoare a localităţii l-a avut vechiul „castel", de fapt o fortăreaţă
neînsemnată, ce avea misiunea, împreună cu altele, de a asigura drumul comercial spre
Moldova. Era construită din lemn şi pământ, aflată pe locul de mai târziu al cimitirului
evanghelic şi ceva mai încolo, al bisericii reformate.
Spre sfârşitul secolului al Xiii-lea sau începutul celui următor, la Reghin este
98
adusă şi populaţia germană, cu care ocazie localitatea se dezvoltă spre sud. Noua
aşezare a avut, probabil, unele fortificaţii din lemn şi pământ, mai degrabă având rolul
de a limita teritoriul noului „oppidum". ,,Aceasta se întâmplă în mod treptat, odată cu

extinderea treptată a localităţii spre sud. Pentru prezenţa unor ziduri pledează însăşi
toponomia, care atestă existeţa străzii „ Hinter der Mauer " 99, pe o terasă de deal de la
marginea estică a localităţii. Limita de sud a localităţii se afla la intersecţia actualei
străzi Izvorului cu strada Terasei (loc denumit - Hochgrauben), pe locul numit ,,Podul
Temniţei", unde se presupune că la mijlocul sec. XVI-lea se afla un pod. Probabil
traseul lui a pornit de la zidul de fortificaţie al bisericii, mergea oblic peste
„Bierhaussgasse" (strada Călăraşilor), de-a lungul străzii ,Jlinter der Mauer" (o parte
a străzii Terasei), îndreptându-se spre vest până la ,,Podul Temniţei. " Din acest punct,
palisada de lemn şi pământ înainta spre vest, de-a lungul străzii Dealului, apoi continua
spre nord, pe actualul traseu natural, format de o pantă de deal a străzii Zorilor
(Quergasse), coborând pe strada George Coşbuc (Kesselgasse), probalil strada
Mittelgasse, forma un şant de apă, luându-se în considerare forma sa. De la intersecţia
str. G. Coşbuc cu strada Mihai Viteazul se înainta pe str. Republicii (Ballhausgasse)
până la biserica săsească. Acesta nu constituia o fortificaţie militară, ci mai degrabă un
gard mtant. 100
Deoarece castelul era prea mic pentru a cuprinde mai mulţi locuitori, pierzânduşi şi importanţa, locul acestuia a fost preluat de o fermă ce a aparţinut familiei Banffy,
situată, probabil, la marginea terasei din centrul oraşului, din aproprierea bisericii
evanghelice. În anul 1250, comparând tradiţia locală cu structura parcelelor, era posibil
ca aşezarea timpurie, care iniţial era sub castel, în zona străzii Toamnei, să se fi mutat
spre fermă. Curţi mici, uneori de formă pătrată se găseau în actualele străzi şi pieţe:
Piaţa Mică, Subcetate, Rozmarinului, Pandurilor, Rândunelelor, Toamnei, Sării,
Stadionului sau Apelor. Tot până la 1300, iau naştere noi parcele şi în partea de vest a
străzii Stadionului, la est strada Sării, şi în partea de vest a Pieţii Mici (fig. 12,a). Tot
A

97

-

•

,.,Moglicherweise hatte die Ortschaji darum beim Mongoleneinfall schwer zu leiden, denn es
blieben anscheinend weniger als JO Familien iibrig. lhre Zahl stieg bis 1300 au/ beinahe 20 und
spiiter au/ maximal 40 an" , P. Niedennaier, 2002, p.62; Dorin I. Rus, Contribuţie, p.16.

Paul Niedermaier, Der mittelalter/iche Stădtebau in Siebenbiirgen, im Bauet undim Kreischgeluet
vom Anbeginu bis 1241, Voi. li, p. 64-65, 134-136.
99
Dorin-Ioan Rus, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului, Ed. Accent, Cluj-Napoca, p. 59-60.
100
Ibidem, p.60.

98
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până

atunci se dezvoltă al doilea şir de case din strada Mihai Viteazul (fig. 12,b ),
înviorând compoziţia urbanistică, dând posibilitatea creării unei străzi cu o deschidere
mare. 101
Concomitent cu creşterea importanţei oraşului, se formează şi aspectul general al
localităţii, inclusiv constituirea parcelelor. Datorită amplasării principalelor clădiri biserica romanică, castelul şi ferma - la marginea terasei, loturile diferă ca formă de
viitoarele proprietăţi. În această primă parte a secolului al XIV-iea, debutează lucrările
la actuala biserică evanghelică, a „oraşului", 102 perioadă pentru care, luând în
considerare valoarea dijmei papale de 15,4 groşi/an achitată pentru anii 1332 - 1335,
existau la Reghin aproximativ 50-60 gospodării. 103 Dintre acestea, unele, probabil vreo
20, e posibil să fi fost în vechea aşezare având circa 60 de familii. La rândul său, DorinIoan Rus consideră „ că Reghinul avea pe atunci aproximativ 50-60 de gospodării ". 104
Se apreciază faptul că în cele mai multe localităţi, a căror situaţie materială era
considerată ca bună, construirea de asemenea aşezăminte ecleziastice a avut loc la 50100 de ani de la înfiinţarea acestora. Putem astfel considera că oraşul Reghin îşi are
geneza între anii 1230-1280. 105 Lucrările la biserica din Reghin s-au prelungit până
către mijlocul secolului al XIV-iea. Realizarea bisericii pe actualul amplasament, la o
distanţă de aproximativ 300 m faţă de „oraş" şi nu în interiorul acestuia, cum întâlnim în
cele mai multe situaţii, este explicată „prin faptul că se oferea prin aceasta o mai bună
punere în valoare, din turnul său putându-se observa întreaga zonă înconjurătoare, ...
Un al doilea element care pledează in favoarea amplasării aici a acestui edificiu de cult
este faptul că aici ar fi existat într-o perioadă mai recentă altă capelă", 106 ce aparţinea
familiei nobiliare. Potrivit menţiunii lui Paul Niedermaier, odată cu ridicarea
construcţiilor bine vizibile „vechea pajişte intravilană, mărginită ini/ial pe două laturi
doar de elementele simple de delimitare, a primit astfel un caracter mai pronun/at de
.
. mc
. hegat" . 107
ansam biu arh lfectomc
Până la 1350, oraşul îşi extinde parcelele clădite spre nord, dând naştere Pieţei
Petru Maior, respectiv a tronsonului cuprins între străzile Republicii şi Sării la est şi
între străzile G. Coşbuc şi Spitalului la vest. O parte din vatra oraşului era deţinută de
biserică şi cimitir şi, probabil, de castel. Restul suprafeţei o formau aproximativ 1O
parcele, iar în zona de intersecţie cu străzile Republicii, Bisericii şi Stadionului să
rămână liberă (fig. 12,c). În ultima jumătate a secolului al XV-iea se mai formează
parcelele de pe latura de est a străzii Şcolii (fig. 12,d). Începând cu secolul al XVI-iea
Reghinul Săsesc se extinde cu deosebire spre nord, prin crearea a zece parcele în estul
zonei şi alte patru în spatele primelor parcele. Pe partea de vest s-au mai creat I O
101

P. Niedennaier, 2002, p.62.
H. Nikolans, Die deutsche Plebane und die Stadtpfarrer der Stadt Siichsisch-Regen, Archiv des
Vereins far siebenbiirgische Landeskunde, 1940, p.519.
103
Paul Niedermaier, op. cit., p.49.
104
„ „ . der Bevălkerungszahl bietei die piipstliche Sondersteuer von iiber 15 Groschen pro Jahr. So
kann man far die Jahre 1332-1335 etwa 80 Familien voraussertzen. Die kănnten einigevielletcht
20„. Die neue Sidllung ware dann von 60 Familien bewohnt gewesen ", P. Niedermaier, 2002, p.
134. Dorin I. Rus, Contribuţie, p.16.
105
J
lbiuem,
p.15.
106
Ibidem, p.17.
107
P. Niedermaier, Dezvoltarea urbanistică, p. 54.
102
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parcele, extinderea determinând cuprinderea în perimetrul localităţii a unei suprafeţe
de 1,2 ha (fig. 12,e).
Este perioada când, după cum s-a mai menţionat, în anul 1427 oraşul primeşte
dreptul de a ţine târg, fără a se cunoaşte dacă acesta este anual sau săptămânal, dar sunt
pomenite concret, în anul 1492 pentru cel săptămânal şi mult mai târziu, pentru cel
anual. Dacă în anii 1382-1387 localitatea era definită ca „sat", din anul 1427 o întâlnim
109
şi ca „târguşor".
Până la 1475 ( fig.12,f), timp de 50 de ani, are loc edificarea curţilor
din partea de nord a Pieţei Petru Maior, 110 apoi realizarea laturii de vest a acesteia şi a
străzii Mihai Viteazul. De această dată „casele erau construite din lemn, cu bordeie şi
semi-bordeie pentru săraci, dar existau şi case zidite pentru cei bogaţi. " 111 Până în anul
1500 toate fronturile de est, vest şi nord ale Pieţii Petru Maior sunt închegate. Cu o
lungime de aproximtiv 350 m şi o lăţime de circa 130 m, însumând o suprafaţă de 2,8
ha, la acea dată, piaţa depăşeşte ca mărime pieţele a mai multor oraşe mari din
Transilvania, şi care, prelungită cu strada Mihai Viteazul (Mittelgasse) forma un spaţiu
unitar. 112 (fig. 13).
În anul 1492, Reghinul Săsesc avea 144 case, 113 fără să cunoaştem dacă în
perioada anilor 1492-1541 acest număr să fi fost depăşit. În ceea ce priveşte numărul
gospodăriilor, potrivit lui Paul Niedermaier sunt redate următoarele valori: 40-60 în
anul 1400; 75, în 1425; 60-100, în 1450; 100-125, în 1475; 150-175, în preajma anului
1500, pe când Reghinul Unguresc, cu mult mai mic, avea 20 gospodării în 1400 şi circa
40-60 în anul 1500. 114
De remarcat faptul că în jurul edificiului de cult exista principala fortificaţie, cu
o suprafaţă de 3120 mp, ce putea adăposti circa 140 de familii. Perimetrul acesteia
probabil urmărea panta din dosul casei parohiale, apoi spre sud-est prin spatele şcolii,
apoi spre nord prin faţa clădirii, cuprinzând şi o parte din fosta piaţă Honterus, ajungând
108

108

,Jm 15. Jahrhundert wurde Săchsisch-Regen nordwărts enveitert. Dabei verlief die neue
Siedlungsgrenze von der Salzgasse (17) zur Fleischergasse (5) - die Linie ist an der Stirnseite des
ostlich
Marktplatzes (1) sichtbar, wo die An/age die Rishtung ăndert. Dabei wurden zehn Parzellen
des Platzes, zwischen der Salzgasse (17) und der Fleischergasse (5), und weitere vier Parzellen hinter
den ersteren an der Oberen Miihlgasse (16) angelegt. Zugleich wird aber auch die Parzellierung westlich
des Markplatzes (1) nach Norden hin enveitert worden sein, von der Neugasse (35) bis zur Venverfung
in der Westfront des Marktplatzes gegeniiber der
Fleischergasse (5); auch hier enstanden zehn
Parzellen" P. Niedennaier, 2004, p.82.
109
Dorin I. Rus, Contribuţie., p.18; "Die Urkunden belegen allgemein eine aufstrebende
Entwicklung der Ortschaft,
die 138211387 noch „Dorf" genannt wurde, ab 1427 aber als
„ Marktjlecken" bezeichnet worden ist", P. N iedennaier, 2004, p. 81.
110
Dorin I. Rus, Contribuţie, p. 19.
111
Ibidem, p. 19; „wir wissen aber, daj3 a/le Privathăuser aus Holz gebaur waren und schr
unterschiedliche Gr6j3en aufwiesen, vermutlich gab es auch Grubenhiitten ", P. Nierdmaier, 2004, p.
85-86.
112
,,Die neuen Parzellierungen verliehen dem Platz seine spătere
Grafie und Form.
Charakteristisch ist vor aliem seine ungewohnlich grofte Flăche. Mit einer Lănge von enva 260
beilăujig
m und einer Breite von 100-120 m, beziehungsweise einer Oberjlăche von 2, 8 ha war er
zweimal grofter als die gewohnlichen Marktplătze der Stădte ". P. Niedennaier, 2004, p. p.82-83.
113
p. Niedennaier, Dezvoltarea urbanistică, p. 57.
114

Dorin-Ioan Rus, Contribuţie, p.18-19.
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spre nord, la actuala intersecţie a stăzilor Şcolii cu Stadionului. 115 În apropnerea
acesteia, spre sud-vest se afla şcoala oraşului, la care, încă la 1640 activa un anume
„Magister Petrus Pelliflex" din Reghin. 116
Se extinde şi hotarul oraşului. În secolul al XIV-lea sunt cuprinse suprafeţe cum
ar fi „Brinkert-ul, valea Luţului şi dealurile din spatele râului Mureş". 117 Este amintită
extinderea spre SSV până spre Voivodeni, din anul 1340, cu numele de „Bebgtelle",
când Egidus din Jara şi-a amanetat partea sa de moşie magistratului Toma din Reghin,
pentru 25 de mărci. În anul 1341 Tomas de Jara îşi amanetează şi partea sa din moşia
„Bengt", aceluiaşi Toma de Reghin, pentru suma de 25 de mărci. Tot moşia „Bengt"
(Benk), la 1351, este vândută de Georgius de lara lui Tomas de Reghin (Regun ), cu
suma de 30 mărci de argint fin. La 22 septembrie 1351 iferia quinta proxima ante
festum beati Mychaelis archangeli) Conventul din Cluj-Mănăştur adevereşte tranzacţia
făcută. Tot prin ipotecare, trec la oraş şi unele părţi de teren aflate dincolo de pârâul Luţ,
cunoscute sub denumirea de „Jeneist der Lotz". În 1362, Jakob de Papfalva,
amanetează jumătate din moşia sa din Sântu pentru suma de 690 guldeni aur. 118
Privind harta cu etapele de extindere a teritoriului Reghinului Săsesc, stabilite de
arhitectul Paul Niedermaier, (fig. 14), putem determina axa principală a localităţii dată
prin străzile Mihai Viteazul (primul tronson - Mittelgasse ), Piaţa Petru Maior
(Hauptplatz) şi strada Pandurilor (Ungarisch - Regenergasse). După cum am mai văzut,
partea cea mai veche este localizată de-a lungul străzii Izvorului, Terasei, Republicii. A
doua limită o formează o stradă mai mică şi strada Sării. O altă limită cuprinde
începutul străzii Toamnei, fosta stradă a Preoţilor, limitele parcelelor din strada
Stadionului, continuând spre strada Sării (fostă Cărbunilor), şi de-a lungul străzii
Bisericii. O ultimă limită pleacă din strada Sării spre strada Gh. Doja (fostă Laterală). 119
Urmărind forma parcelelor considerăm că parcelele ce aparţin de Piaţa Petru Maior sunt
mai recente decât cele din strada Mihai Viteazul (Mittelgasse ).

llS

„Nach der Form des Burghofes-er war vieleckig, annăherund trapezfărmig, mit zvei rechten
2
Winsceln-ebenso nach dessen Grăfle (von erwa 3100 m - entsprechend fur ungefăhr 140
Familien", P. Niedermaier, 2004, p. 83.
uG
Dorin-Ioan Rus, Contribuţie, , p. 19.
ll7
Ibidem, p. 15.
ll8
„im Jahre 1340 bezeugt, als ein gewisser Egidius von lara seinen Teii an diesem Grundbesitz an
seinen Nachbarn, den Magister Thomas von Regen, fur 25 Mark verpfăndet. Ein Jahr spăter, 1341.
verpfăndet Thomas von lara auch in Namen seines Bruders Ladislaus ihren Antei/ an der
Besitzung „Benk" fi.ir 25 Hermannstădter Mark an Thomas von Regen. 1351 verkauft Georg von
Jarai seinen Antei/ an dem leeren und unbewohnten Grundbesitz Benk an Thomas von Regen fur 30
Mark feinen Silbers"... „1362 verpfiindet der aus Popfalva, Pfarrdorf, stammende
Jakob, Sohn des
Laurentius, die Hiilfte seines Besitzes in St. Andreas an Magister Dionysius, den
Sohn des Ban
Stephan ... fur 690 Go/dgulden". E. Philippi şi W. Weltzer, op. cit., p.139;
Documenta
Romaniae
Historica, Seria C, Transilvania, X (1351-1355), nr. 62, p. 58-59.
9
u
„Hingengen wurde ein groflerer, aus 20 Besitzen bestehender Baublock ăstlich der Mittelgasse
(31) zwischen der Ballhausgasse (26), der Strafle Hinter der Mauer (27) und der Hochberggasse
{30) angelegt. Seine halbovale Form, die dem Ge/iinderelief Rechnung trug, sowie der
geschlossene Umrifl lassen das Vorhandensein gewisser Verhaue entlang der Siedlungsgrenze
vermuten. Der Straflenname „Hinter der Mauer" (27) spricht, wenigstens fur eine spiitere
Etappe,
sogar fur eine Wehrmauer an einigen Stellen von dessen Verlauf'. P. Niedermaier,
2002, p. 134-135,
fig.88.
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Rămânem

la Piaţa Petru Maior, încercând ca, pe baza tipologiei parcelelor şi a
altor date cunoscute, să determinăm evoluţia spaţiului pieţii respective. Luând ca punct
de pornire aliniamentele străzilor Republicii şi G. Coşbuc, în care piaţa are o lăţime de
33 m, constatăm că latura de est a pieţii, aproximativ, are un aliniament rectiliniu, pe
când latura de vest, treptat devine tot mai retrasă, permiţând lărgirea treptată a pieţii.
Primele 5 parcele (cca. 41 m), formează un aliniament rectiliniu, în unghi faţă de cel din
partea opusă, piaţa ajungând în acest punct să aibă o lăţime de circa 55 m. Urmează
patru parcele, fiecare formând câte o retragere treptată, lăţimea pieţei ajungând la 86 m.
Este zona de intersecţie cu strada Spitalului şi strada Sării, ce încheia o nouă etapă de
evoluţie a teritoriului. Cu o retragere de cca 2 m faţă de aliniamentele precedente, latura
de vest a pieţii înscrie o uşoară curbură, astfel încât latura de nord a pieţei să ajungă la
circa 120 m. Însăşi piaţa, pe axa centrală are o lungime de 340 m.
Penuria documentelor scrise face ca puţine date să se refere la evoluţia oraşului
în secolul al XV-iea şi cele următoare. Faţă de alte localităţi de aceeaşi mărime,
populaţia Reghinului Săsesc „a crescut în prima jumătate a acestui secol, stagnând apoi
pentru aproape 100 de ani, cuprinzând aproximativ 200 de familii în 1525. 120 Este greu
de presupus că zidurile fortificaţiei puteau adăposti circa 1OOO de oameni existenţi în
oraş.

Incursiunile turco-tătare din secolul al XVI-iea, determină renovarea zidurilor
bisericii. O deducem dintr-o inscripţie aflată pe unul din stâlpii de susţinere a bisericii,
care consemnează anul 1555 alături de un text în limba latină: ,,Nul/a salus bel/o, pace
te poscinum omne" (Războiul nu aduce nici o o mântuire, pacea este cea spre care
tindem cu toţii).
Este perioada când oraşul se extinde spre est, fiind ocupate terenurile în pantă
din preajma bisericii, fenomenul fiind preluat şi de Dorin-Ioan Rus, acesta relatând:
,,Parcelele din secolul al XVI-iea au fost situate la nord-est de biserică, aproape de
pârâul Rozelor (mai întâi spre nord de strada Rândunelelor şi ulterior în dreptul
străzilor Sării, Stadionului şi Toamnei). Prin amenajarea noilor parcele edificiul de cult
a fost mai bine încorporat în interiorul localităţii, acesta a fost şi pe mai departe
înconjurat de fortificaţii". 121 Noi extinderi ale teritoriului au loc în secolul al XVII-iea,
pentru ambele componente ale localităţii, prin formarea de noi parcele în străzile: Gh.
Doja, Mierlei, I. Creangă, Toamnei, Terasei, Călăraşilor, Aurel Vlaicu, toate în
Reghinul Săsesc şi în străzile Agricultorilor şi Pandurilor din Reghin-Sat. 122
În una dintre lucrările sale, 123 Paul Nirdermaier prezintă un tabel cu mai multe
124
localităţi din Transilvania,
ce arată numărul de aşezări (gospodării), în cifre absolute,
existente între anii 1241-1750. Pentru Reghin sunt următoarele date:
1241.
V1
Aşezări existente
7
V2
Aşezări existente + părăsite
9
V3
Aşezări ocupate până în 1241
9
120
121

122
123
124

Dorin I. Rus, Contribuţie, p. 19-20.
Ibidem, p. 15.
P. Niedermaier, Dezvoltarea urbanistică, p. 20; Dorin I. Rus,
P. Niedermaier, 2004, p. 50-51.

"Anzahl erstmals belegter Orrschaften (absolute Zahlen)".
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Contribuţii,

p. 20.

1242-1347.

36
II/1
Aşezări existente
II/2
43
Aşezări existente+ părăsite
II/3
52
Aşezări ocupate până în 134 7
1348-1450
III/I Aşezări existente
13
III/2 Aşezări existente+ părăsite
15
III/3 Aşezări ocupate pînă la 1450
67
1451-1541
IV/1 Aşezări existente
16
IV/2 Aşexări existente şi părăsite
20
IV/3 Aşezări ocupate până în 1541
87.
1542-1686
Vil
Aşesări ocupate
2
V/2
3
Aşezări ocupate şi părăsite
V/3
90
Aşezări ocupate până în 1686
VI/l Aşexări ocupate
1687-1750
1
VI/2 Aşezări ocupate şi părăsite
1
VI/3 Aşezări ocupate până în 1750
91
TOTAL:
75 existente.
Tot arhitectul Paul Niedennaier stabileşte perimetrul oraşului şi pentru anul
1550, schematic fiind prezentate principalele străzi, precum şi fronturile construite. Sunt
marcate fronturile construite din Piaţa Petru Maior, strada Mihai Viteazul, până către
actualele imobile nr. 40-42 şi 41-43, în strada Eminescu pe latura dreapta cu nr. 2-20,
strada Pandurilor, latura cu nr. 2-14, în strada Şcolii pe ambele laturi, în strada
Republicii între nr. 10-30, strada Sării între nr. 7-33, strada Rândunelelor nr. 2-1 O, cât şi
în străzile Verii, Băii. Erau indicate ca străzi existente, probabil cu unele construcţii mai
răsfirate, străzile Licurici, Spitalului, G. Coşbuc şi Pictor Grigorescu (fig. 15). Din acest
secol provine şi prima reprezentare pe o hartă a Reghinului Săsesc Faptul îi datorăm lui
Joannes Honterus (1498 -1549), care în a sa „Chomographia Transyilvaniae Sybenbiirgen," 125 menţionează şi oraşul Reghin, reprezentat printr-o biserică fortificată,
cu două bastioane şi un turn de pază, sugerând ideea existenţei unui turn de poartă, în
aproprierea bisericii. Un prim bastion pare să fi existat la intrarea dinspre podul
Temniţei, întrucât exista un spaţiu destul de întins, precum şi şanţul de apărare de la
Hochgraben. Cel de-al doilea bastion putea fi capătul opus al oraşului, la Burgheg, zonă
în care, până în secolul al XIX lea exista un loc numit „am Pilvertum ".
Este perioada când „oraşul" trece din posesia familiei nobiliare Losoncz-Banffy în
aceea a familiei Teleki, fără să cunoaştem care anume parte din localitate, ori supuşi, au
trecut în noua proprietate. 126 O imagine mai târzie a pieţei centrale a oraşului, provenind
din anul 1860, ne oferă o gravură de epocă, (fig. 16) fiind printre cele mai vechi vedute
ale oraşului.
Din secolul al XVIII-iea, în satele şi oraşele din Transilvania habsburgică s-a
interzis construirea de case din lemn. Această reglementare însă nu elimină subit
125

Gernot Nussbacher, Hohannes Honterus. Viaţa şi opera sa în imagini, Bucureşti, Ed. Kriterion,
1977, p. 31.
126
Ca şi comunitate Reghinul nu se afla în stare de dependenţă, însă unii locuitori depindeau de
diverşi stăpâni. Dorin-Ioan Rus, Sub semnul lui Morte. Militarii Reghinului, Cluj-Napoca, Ed.
Accent,
2007, p. 85.
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Fig. 11. Harta oraşului de la sfârşitul secolului al XIX-iea
cu parcelele existente (După Paul Niedermaier)
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~ Fronturi clădito

(După

Fig. 12. Principalele etape de dezvoltare a oraşului Reghin
Paul Niedermaier). a- 1250; b- 1300; c- 1350; d- 1400; e- 1450; f- 1475
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Fig. 13. Oraşul Reghin în anul 1500 (După Paul Niedermaier)

Fig. 14.

Oraşul

Reghin cu prezentarea principalelor zone de extindere
a teritoriului (După PaulNiedermaier)
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r>er Marktp/tm um JB(J(),· Im Hintergrund rechts dle Elnmandung der Magyarr~gner Gos
Fig. 16. Aspecte ale Reghinului Săsesc. a. Vedere din sec. XVIII;
b - Piaţa Petru Maior (Markplatz) în anul 1860
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Fig. 17. Harta losefină din anii 1769-1773 cu înfăţişarea oraşului Reghin
(Explicaţia
numerelor şi literelor în text)
https://biblioteca-digitala.ro

existenţa

acestei categorii de case, unele dăinuind până în anul 1848, când au fost
pustiite de marele incendiu. Încă din secolul al XVII-ea, vechile locuinţe, bordeie şi
semibordeie din lemn, acoperite cu paie sunt înlocuite cu case din lemn, ele fiind din ce
în ce mai numeroase. 127 După distrugerile din anul 1848, vechile locuinţe din Piaţa
Mare şi din străzile perimetrale, distruse de incendiu, sunt înlocuite cu case mai trainice,
realizate din cărămidă, multe fiind acoperite cu ţiglă. De altfel majoritatea caselor din
străzile N. Grigorescu, Gh. Coşbuc, Mihai Eminescu, Aurel Vlaicu şi din partea stângă
128
a străzii Pandurilor, au fost realizate după anul 1849, până către anul 1858. Atât Piaţa
Petru Maior, cât şi strada Mihai Viteazul şi-au păstrat configuraţia, deoarece cele mai
multe noi construcţii au constituit „plombări" în locurile unde era cazul, alteori prin
transformarea faţadei principale, cu aducerea acesteia la curentul stilistic aflat „la
modă". Salvarea structurii demografice şi tendinţa de maghiarizare, au determinat
construirea de noi clădiri, dar şi renovări mai importante şi în străzile laterale zonei
centrale, precum în: Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coşbuc, în fosta „Strada
Medie" ea fiind şi cel mai greu afectată de incendiu, dar şi strada Republicii, fostă
„Strada Casei de bal".
Între anii 1769-1773, pentru întreaga Transilvanie, contele Fabris întocmeşte o
ridicare a teritoriului, cunoscută ca „Ridicarea Iosefină", 129 ce cuprinde 280 de secţiuni,
în mărimi de 62,4 x 41,5 cm. Ca şi la celelalte localităţi, înfăţişarea oraşului Reghin este
oarecum schematică, însă constituie o importantă sursă documentară (fig. 17). Faţă de
situaţia prezentată în schema anului 1550 a lui Paul Niedermaier, de această dată oraşul
prezintă însemnate extinderi ale teritoriului locuibil. Luciditatea cu care se conturează
scara spaţiilor urbane, grandoarea dimensiunii străzilor una faţă de alta în raport de piaţa
centrală, sunt caracteristice pentru stabilirea personalităţii aşezării. Faţă de dimensiunile
străzilor adiacente Piaţa Petru Maior creează o schimbare bruscă de scară, cu efect de
accent. Importantă extindere are loc spre sud, prin prelungirea străzii Mihai Viteazul cu
câteva parcele, limita ajungând până în dreptul actualelor imobile nr. 90 şi 83; spre
nord-vest în strada Eminescu până la imobilele actuale nr. 23 şi 24; spre nord-est prin
prelungirea străzii Pandurilor ajungând până la actualele imobile nr. 20/A şi nr .25;
strada Vânătorilor până în zona unde se află Muzeul Etnografic; spre est cu stăzile Gh.
Doja, Rosmarinelor, Toamnei, Brânduşei, Verii şi spre sud-est cu străzile Aurel Vlaicu,
Apelor, Călăraşilor. De altfel şi Joseph Haltrich 130 face menţiunea că „Pe la mijlocul
secolului al 18-lea, conform tradiţiei, În partea de nord-vest a oraşului unde acum se
află biserica catolică se termină oraşul, şi, de aici În jos, către aşa numitul magazin
(fostul Spital militar) şi peste Întregul deal a lui Laurenţiu, erau cele maifrumose lanuri
de grâu".
În mijlocul Pieţii Petru Maior harta prezintă două grupări de clădiri, cu câte 3
edificii fiecare, ulterior fiind demolate. Sunt acele construcţii comerciale amintite de
documente, la care vom reveni. După cum am mai menţionat, compoziţional, principala
127

Paul Niedermaier, op. cit., p.61
Joseph Haltrich, op. cit., traducere, p.4.
129
Între anii 1769-1773, contele Fabris, colonel în armata austriacă, întocmeşte harta Transilvaniei,
însoţită de patru volume text. Se află în Arhiva Ministerului de Război din Viena. Nr. B, IX, a. 715.
130
Joseph Haltrich, op. cit. traducere, p. 3.
128
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axă

a localităţii este dată prin strada Mihai Viteazul (2), ca arteră de penetraţie dinspre
sud-vest, Piaţa Petru Maior (1 ), strada Pandurilor (6). Spre sud-vest sunt în formare
străzile Dealului (26), Gh. Coşbuc (34). În partea de nord exista un pârâu, pe al cărui
traseu, mai târziu, avea să se formeze strada Ion Creangă (4) În strada Vânătorilor (5)
sunt înfăţişate un număr de 13 case pe partea stânga, cu loturi mari, alungite, şi 8 case în
partea dreaptă a străzii, cu loturi scunde. Pentru zona extinsă, strada Pandurilor prezintă
1O case de locuit pe partea stângă şi 8 case pentru partea dreaptă. Din acestea se
ramifică strada Mureşului (7) cu 5 case. Spre est sunt grupurile de case ce aparţin
străzilor Gh. Doja (8), Rozmarinelor (9), Toamnei (10, 14), Cu fronturi mai puţin sau
mai mult închegate sunt străzile: Sării (11 ), Şcolii 12), Republicii (13 ), ce face legătura
dintre biserica evanghelică şi zona centrală a oraşului cu strada Călăraşilor ( 15) care
leagă oraşul de sus cu oraşul de jos, respectiv şi cu fosta localitate Iemuţeni, apoi
străzile Aurel Vlaicu (16), Bradului (17), Verii (18), Apelor (19), Izvorului (20),
Liliacului (21 ), N. Bălcescu (22). Capătul de sud-vest al oraşului ajunge până la
actualele străzi Teilor (24) şi Horea (25)
Două evidenţe cadastrale ce provin din a doua jumătate a secolului al XIX-iea,
aduc noi date cu privire la teritoriul administrativ a celor două localităţi: ReghinulSăsesc şi Reghinul-Unguresc, sau Reghin-Sat cum mai este definit. Cadastrul funciar
constituie o evidenţă a terenurilor agricole, purtând un număr topografic al parcelelor,
numele şi prenumele proprietarului, descrierea hotarului şi a componentelor acestuia,
cât şi categoriile de terenuri sau de cultură. Încă în perioada anilor 1850-1852 s-a trecut
la întocmirea documentaţiilor privind descrierea hotarelor localităţilor. Prin patenta
imeperială, din 20 octombrie 1849, paragraful 2, se ordona întocmirea la nivelul
localităţilor a „protocolului mărturisirilor cadastrului pentru provisoriul de
contribuiţiunea pământului". Prin patentă, s-au stabilit terenurile care urmau a fi luate
în considerare: arătoare, fânaţe, vii, păşuni, păduri, trestişuri. Prin articolul de lege
VII/1875 privind reglementarea impozitului funciar s-au pus şi bazele organizării
cadastrului funciar ca instituţie. În baza legii XXII/1885 s-au înfiinţat şi posturile de
comisari de evidenţă cadastrală.
În anul 1853, Oficiul provizoriu de impozit Cezaro-Crăiesc din Transilvania,
Inspectoratul de evaluare cadastrală nr. XII, Cercul de evaluare nr. 46, trece la
întocmirea unei evidenţe a suprafeţelor localităţilor din Transilvania şi a impozitelor,
pentru fiecare hotar, în limba germană, ce poartă titlul: „ Zusammenstellung Der nach
Rieden und Culturen vermessenen Areale Der Ganzen Catastral-Gemeinde Sachsisch
Regen. 1853" (Centralizatorul suprafeţelor măsurate din intravilan şi a suprafeţelor
cultivate ale întregii comunităţi cadastrale Reghinul Săsesc. 1853"). 131 Potrivit acestuia,
teritoriul administrativ al Reghinului-Săsesc cuprinde un număr total de 23 de hotare,
din care, cel de sub nr. I reprezintă intravilanul. Celelalte 22 hotare sunt prezentate
după modul de folosinţă
al fiecăreia în parte, având menţionată şi denumirea
toponimică. Registrul este întocmit pe proprietari, pe cele două părţi componente:
intravilan şi extravilan. Potrivit datelor oferite de document, cele 23 hotare cuprind
următoarele suprafeţe:

131

ANSJ Mureş, Cadastru, nr. 3324/1853-1879, filele 99-103.

49
https://biblioteca-digitala.ro

288 iug, 900 stj.p. (166,389 ha);
Ortsried, cu 4 subzone
19 mg, 500 stj,p.
Kleine Hamm
(11,1124 ha);
III. Grofse Hamm, cu 7 subzone
171 iug,200 stj.p. (98,4653 ha);
23 iug,1400 stj.p. (13,7377 ha);
IV. Lemberek, cu 2 subzone
V.
Untere Postweise, cu 3 subzone
17 iug,1400 stj.p. (10,2853 ha);
201 iug,1500 stj.p. (116,1949 ha);
VI. Hanfteilen (Cânepişte), cu 7 subzone
46 iug,300 stj.p. (26,5763 ha);
VII. Lorenzenberg (D. Laurenţiu) cu 2 subzone
VIII. Niichsthelt (Bodogaia), cu 3 subzone
206 iug, 1050 stj.p. (118,9100 ha);
118 iug.1000 stj.p. (68,2568 ha);
IX. Kurzenthal (Valea Scurtă)
X.
Kirchenberg (D. Cireşii)
167iug.1400stj.p. (95, 5953 ha);
XI. Unter dem Konisberg (Valea de sub "Dealul Regesc"), cu 3 subzone
1200 iug, 332 stj.p. (690,5994 ha);
476 iug, 1380 stj.p. (274, 3867 ha);
XII. Binkert (D. Bengului), cu 12 subzone
XIII. Unter dem Hahnenberg, cu 2 subzone
240 iug, 1250 stj.p. (138,5456 ha);
182 iug, 600 stj.p. (104, 9386 ha);
XIV. Unter der Beretztelker Hell
XV. Beretztelker Held (Brescului), cu 3 subzone
139 iug, 800 stj.p. (80, 2683 ha);
XVI. Unterm Lotzenberg (Sub D. Luţului), cu 1O subzone
324 iug, 300 stj.p. (186, 5375 ha);
115 iug,1400 stj.p. (66, 6745 ha);
XVII. Lotzen Wiesen, cu 7 subzone
180 iug, 970 stj.p. (103, 9209 ha);
XVIII. Staafen (Valea Ştefen), cu 6 subzone
XIX. Hăhwald Hassel ader Pimmerbiisch,
262 iug, 400 stj.p. (150, 8946 ha);
(P. Primmer), cu 3 subzone
XX. Hinterm Fristshenwald (Valea de după "P. Caprelor"), cu 3 subzone
261, iug, 700 stj.p. (150,4312 ha);
XXI. Galgenkau, cu 3 subzone
113 iug, 1500 stj.p. (65, 5597 ha);
XXll.Ziegenwald (Pădurea Rotundă), cu 3 subzone 393 iug, 750 stj.p. (228, 4099 ha);
72 iug, 1100 stj.p. (41, 8244 ha);
XXIII. Rinderverhot, cu 3 subzone
Suprafaţa totală a teritoriului administativ este de 4358 iug. (2507 ,5932 ha).
Încheiată la 15 februarie 1854, evidenţa cadastrală menţionează şi modul de folosinţă a
terenurilor: terenuri productive - 4112 iug, 790 stj.p. (2366,3289 ha), terenuri
neproductive - 245 iug,810 stj.p. (141,2643 ha). Întrucât harta anexă este
descompletată, lipsind din ea circa% parte, nu o mai supunem analizei.
În paralel, tot în anul 1853, aceeaşi instituţie cadastrală, întocmeşte o altă
documentaţie cu titlul: „Croquis iiber die Ried und Culturenweise Vermssung der stadt
Saechsisch-Regen "(Schiţa privind măsurătorile parcelelor cultivate şi a zonei
intravilane a comunităţii din Reghinul-Săsesc). 132 Evidenţa prezintă cele 23 hotare ale
teritoriului aparţinător oraşului, cu categoriile de folosinţă a terenurilor, în jug. şi stj.p.
De această dată, documentaţia conţine şi harta cadastrală al localităţii. Realizată la 25
mai 1853, harta ce poartă titlul: „Catastral Gemeinde Saechsisch-Regen" (Unitatea
cadastrală Reghinul Săsesc) în primul rând prezintă cele 23 hotare sau zone, şi ceea ce
este mai important, este faptul că este înfăţişat şi intravilanul, notat ca hotarul nr. I. Mai
I.
II.

132
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sunt înfăţişate păşunile, pădurile, cursurile de apă, precum şi drumurile mai importante.
(fig. 18)
Potrivit datelor recensământului efectuat în anul 1857, preluat de Joseph
133
hotarul oraşului Reghinul Săsesc, avea 4245 iug, 1358 stjp (2442 ha, 2818
Haltrich,
mp), din care arător- 1798 iug, 593 stjp (1034 ha, 9082 mp); rât - 1502 iug, 378 stjp
( 864 ha, 3611 mp ); vii şi pomet - 202 iug, 1O1 stjp ( 116 ha, 2812 mp ); păşune - 95 iug,
438 stjp (54 ha, 8205 mp ); pădure - 363 iug, 466 stjp (127 ha, 5080 mp); neproductiv 287 iug, 1582 stjp (165 ha, 2144 mp ). Pe proprietăţi situaţia era următoarea: proprietari
particulari - 3275 iug, 1243 stjp (1885 ha, 5112 mp); oraşul 738 iug, 136 stjp (426 ha,
6960 mp ); biserica evanghelică - 11 O iug, 954 stjp; (64 ha, 93 82 mp) biserica romano catolică - 99 iug, 76 stjp (57 ha, 2508 mp); biserica calvină - 18 iug, 755 stjp (10 ha,
3584 mp); biserica greco-catolică - 8 iug, 693 stjp ( 4 ha, 2869 mp.). Recensământul
anului 1857 mai menţionează numărul de case: Reghinul-Săsesc cu 973 case şi
Reghinul-Unguresc cu 183 case, în total fiind 1158 de case. 134
Tot pentru Reghinul-Săsesc, în luna iunie a anului 1878, este întocmită o nouă
evidenţă cadastrală, de această dată în limba maghiară, 135 ce poartă titlul :„Szasz Regen
kozseg helyszinelesi e/Ojegyzeke" (Harta cadastrală a comunităţii Reghinului Săsesc),
ce cuprinde cele 23 de hotare cu categoriile de folosinţă ale terenurilor, în iug. şi stj.p. În
luna februarie 1879, este încheiată şi evidenţa cu categoriile de folosinţă a hotarelor
respective: 136 „Szasz Regen katasteri kozseg vazlata" (Harta cadastrală a comunităţii
Reghinul Săsesc). Datele sunt foarte apropiate de cele din anul 1853, întregul teritoriu
administrativ fiind de 4352 iug, 200 stj.p. (2504,2127 ha), singurele hotare cu suprafeţe
diferite fiind: hotarul nr. III, cu 171 iug,200 stj.p., în loc de 165 iug, 1175 stj.p., hotarul
nr. XXIII cu 72 jug, 1100 stj.p., în loc de 52 iug, 1100 stj.p. Important este faptul că
sunt date principalele categorii de folosinţă ale terenurilor, pentru întreaga localitate, ele
fiind următoarele: arabil - 2096 iug, 645 stj.p. (1724, 1203 ha). grădini - 347 iug, 760
stj.p, (199,9571 ha), râturi - 939 iug,150 stj.p (540,3545 ha), vie - 231 iug, 1120 stj.p
(132,3202 ha), păşune - 74 iug, 210 stj.p. (42,6551ha), păduri - 299 iug, 1540 stj.p.
(172, 5985 ha); teren neproductiv - 264 iug, 590 stj.p. (146, 3314 ha). Ca şi la
precedenta, harta prezintă hotarele componente, notate prin numere romane (fig. 19).
Măsurători cadastrale identice sunt efectuate şi pentru Reghinul Unguresc. În
anul 1853, Inspectoratul de estimări cadastrale din Cluj, XII, întocmeşte o evidenţă de
cadastru funciar, 137 „Croguis ubedie Ried und Culturenweise Vermssung der Gemeinde
Ungarisch-Regen" (Schiţă privind măsurătorile parcelelor cultivate şi a zonei
intravilane a comunităţii Reghinul-Unguresc). Ca şi la Reghinul Săsesc„ evidenţa
cadastrală este întregită de harta localităţii, „Catastral Gemeinde Ungarisch Regen
(Unitatea cadastrală Reghinul Unguresc) datată la 28 mai 1853, şi care cuprinde cele 20
de hotare componente, hotarul nr. I, constituind ca de obicei intravilanul. Sunt
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134
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Joseph Haltrich, op. cit. traducere, p. 29-30.
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menţionate

denumirile toponimice ale hotarelor, fiind redate şi principalele categorii de
folosinţă ale terenurilor (fig. 20).
În luna iunie a anului 1878 este întocmită o nouă evidentă cadastral-fiscală,
'
'
138
pentru cele 20 hotare componente, cu redarea suprafeţelor şi categoriilor de folosinţă.
Tot în anul 1878, Inspectoratul cadastral din Cluj, având la bază datele precedente, trece
la finalizarea evidenţei cadastrale, pe cele 20 de hotare, cu indicarea principalelor
categorii de folosinţă, 139 acţiunea fiind finalizată în luna iunie 1878. Bilanţul final este
dat de instituţia cadastrală, tot în iunie 1878: „ Magyar Regen katasteri kozseg vazlata"
(Harta cadastrală a comunităţii Reghinul Unguresc), potrivit căruia, pe hotarele
componente, situaţia este următoarea:
I.
Beltelek (Intravilanul)
78 iug, 900 stj.p. (45,2049 ha);
II.
Kenderes (Cânepişte)
42 iug, 1250 stj.p. (24,6164 ha);
III. Balog kert(Grădina Balog)
7 iug, 210 stj.p. (5, 1033 ha);
IV. Bornyu lege/o (Păşunea vitelor)
16 iug, 1320 stj.p. (9, 6811 ha);
V.
Kokosi lab csereoldal
38 iug, 418 stj.p. (22, 155 ha);
VI. Szollo Csere
46 iug, 1362 stj.p. (26,9583 ha);
Vll. Kis Hedel (Hedelul Mic)
23 iug. 1590 stj.p. (13,8061 ha);
VIII. Lapos
479 iug. 1160 stj.p. (276,338 ha);
IX. Tovisteto
68 iug, 122 stj.p. (39, 1711 ha);
X.
Budos kut (Fântâna puturoasă
54 iug, 1200 stj.p. (31, 5032 ha);
XL Pap csere (Pădurea popilor)
52 iug, 1578 stj.p. (30, 4884 ha);
28 iug, 650 stj .p. (16, 3459 ha);
XII. Nagy Hedel (Hedelul Mare)
XIII. Nyaros O/dai
588 iug, 600 stj.p. (338,5510 ha);
XIV. Nyaros
133 iug, 800 stj.p. (76, 8169 ha);
XV. Hegy (Dealul)
149 iug, 300 stj.p. (85, 8425 ha);
XVI. Borso fald (Măzărişte)
35 iug, 1120 stj.p. (20, 5418 ha);
XVII.Ter (Platoul)
77 iug, 1070 stj.p. (44, 6906 ha);
39 iug, 1507 stj.p. (22, 9830 ha);
XVIII. Kolcsos
XIX. Nagy-Berek (Bercul Mare)
221 iug, 800 stj.p. (127, 451 lha);
12 iug, 900 stj.p. (7, 2285 ha).
XX. Kiss-Berek (Bercul Mic)
În totalitatea sa Reghinul-Unguresc are o suprafaţă de 1618 iug. (930, 9972 ha).
Pe categorii de folosinţă, la nivelul localităţii, situaţia se prezintă astfel: arabil - 650 iug,
1072 stj.p, (374, 3955 ha); grădini - 73 iug, 482 stj.p. (42, 1775 ha); poieni - 167, iug,
445 stj.p, (96,3795 ha); vie - 4 iug, 800 stj.p, (2,87736 ha); păşune - 140 iug, 1050 stj.p.
(80, 9336 ha); pădure - 48 iug, 1470 stj.p. (28,1479 ha); teren neproductiv - 91 iug,
1083 stj. p. (52, 5509 ha). Acţiunea este încheiată în iunie 1878. Documentaţia este
întregită de harta localităţii (fig.21 ), cu zonele componente, bine conturat fiind
intravilanul. Referitor la numărul de case, recensământul din anul 1880 prezintă
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următoarele:

1122 case.

Reghinul -Săsesc cu 926 case, Reghinul-Unguresc cu 196 case, în total

140

Urmărind configuraţia

arterelor stradale ale oraşului Reghinul Săsesc, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea, constatăm particularitatea structurii planimetrice a
diferitelor zone ale „Oraşului de pe deal", cum mai este denumit. În zona vechiului oraş,
aflat la est de axa actualei zone centrale, prea puţine străzi sunt rectilinii, majoritatea
acestora prezentând caracteristici mai deosebite, înguste şi cu un traseu sinuos. De la
nord spre sud sunt situate următoarele străzi: Rozmarinelor, Toamnei, Rândunelelor,
Stadionului, Sării, Şcolii, Brânduşei, Apelor, Călăraşilor, Terasei şi doar strada
Republicii se lărgeşte pe măsură ce se aproprie de biserica evanghelică, unde, împreună
cu capătul de sus al străzii Călăraşilor, formează o mică piaţetă (Kirchofplatz - Piaţa
bisericii).
În schimb, actuala piaţă din centrul oraşului, cu cele două artere stradale
principale: Pandurilor şi Mihai Viteazul, după cum am văzut, constituie coloana
vertebrală a întregii zone. Piaţa constituie punctul cel mai atrăgător şi important, aici
fiind concentrate cele mai multe dotări urbane şi cele mai multe clădiri de interes
comun. La rândul ei, strada Mihai Viteazul, prin lăţimile ce le are, de 30-40 m între
fronturile construite, constituie una dintre cele mai importante artere de penetraţie în
oraş.

În nucleul vechi al oraşului, loturile au forme neregulate, ele luând locul unor
ocoale de mărimi diferite, în cele mai multe situaţii reduse şi ca suprafaţă, indicând
faptul că, odinioară, acestea erau locuite de o populaţie cu ocupaţie preponderent
agricolă. În zona actualei Pieţe Petru Maior şi a străzii Mihai Viteazul, parcelele
prezintă caracteristici întâlnite în
general la mai multe localităţi săseşti din
Transilvania. Caracteristică este lăţimea loturilor, în general redusă, uneori fiind doar
de câţiva metri, cu o formă accentuat alungită, deci, ele dezvoltându-se în adâncime.
Potrivit lotizării de la sfârşitul secolului al XIX-lea (fig. 11) cele mai lungi parcele se
aflau pe latura de vest a celor două principale artere, cu lungimi de 260-280 m la
imobilele din piaţa Petru Maior, nr. 12-23, de 220-280 m la cele de la nr. 5-9, de 20021 O m la imobilele din strada Mihai Viteazul nr. 4-32. Lungimi apreciabile aveau şi
loturile situate pe latura estică a celor două artere, lungimea lor fiind determinată şi de
configuraţia terenului în pantă. Lungimi de până la 120-180 m aveau parcelele din piaţa
centrală, la imobilele nr. 34-36, sau cele din strada Mihai Viteazul nr. 11-39, cu lungimi
de 150-160 m. În perioada de după anul 1950, în zonele cu parcele mai mari, s-au
realizat ansambluri de blocuri, precum cele din strada Mihai Viteazul şi strada Rodnei.
Considerăm că aceste parcele de formă alungită, au putut servi şi unor locuitori cu
ocupaţii agricole (grădinărit) însă cele mai multe erau ale comercianţilor şi
meşteşugarilor din oraş.
Detaliat prezentată este şi harta militară austriacă (fig. 21/A) întocmită între anii
1869-1887, 141 la scara 1:25000. Sunt înfăţişate cele două localităţi, Reghinul Săsesc
140
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(Szasz Regen) şi Reghinul Ungurec (Magyar Regen), cu trama stradală ale ambelor
aşezări şi fără existenţa unei linii de demarcaţie între acestea. Harta încă mai păstrează
vechea reprezentare a formelor de relief, prin haşurări a căror densitate indică înclinaţia
pantelor, fiind trecute şi principalele cote de înălţime, precum cota de 476 m, pe dealul
Ziegenwald (Kerek), din partea de nord-vest a oraşului.Sunt evidenţiate cursurile de apă
îndeosebi cele două braţe ale Mureşului, calea ferată împreună cu Piaţa Gării în curs de
formare. Sunt redate pieţele şi străzile celor două localităţi, vechea reţea stradală
păstrându-se, fiind înfăţişate şi construcţiile existente la acea dată, formând zonele de
locuit, oraşul în sine având o formă închegată. Se observă Piaţa centrală, cu zonele de
locuit din jurul ei, simbolic fiind prezentate şi bisericile.
Către sfârşit de veac al XIX-lea, sunt efectuate vaste lucrări cartografice. O
primă ridicare topografică la care ne oprim este aceea efectuată în anul 1887, zona
Reghinului fiind prezentată în planşa 18, coala XXXI (fig. 22). 142 Harta prezintă şi cele
două componente principale ale oraşului Reghin, în majuscule fiind trecut „SzaszRegen'', iar în minuscule „Magyar Regen." Sunt trecute şi localităţile ,,Radnotfaja"
(lemuţeni) şi ,.Abafaja" (Apalina) cuprinse în teritoriul oraşului ceva mai târziu. Harta
ne oferă posibilitatea aprecierii întinderii localităţilor, în perioada respectivă. Zona
centrală a oraşului, actualmente Piaţa Petru Maior, precum şi primul tronson al străzii
Mihai Viteazul, sau parţial, al străzii Republicii, se remarcă prin fronturile de clădiri
aproape neîntrerupte. Restul teritoriului construit al oraşului cuprinde suprafeţe destul
de întinse, în strada Mihai Viteazul construcţiile ajungând până la strada Horea,
respectiv la Piaţa Mare, iar în arealul străzii Iemuţeni până la canalul Morii.
În anii 1891-1892, sunt efectuate noi ridicări topografice ale Transilvaniei,
planşele fiind finalizate şi editate în anul 1906. Pentru zona oraşului Reghin am
consultat aceeaşi planşă a zonei 18, coala XXXI, 143 din care am extras partea care ne-a
interesat (fig.23 ). Planimetria Reghinului Săsesc s-a păstrat în mare parte nealterată, ea
având la bază planul prestabilit încă anterior anului 1850. Planşa ne oferă unele
elemente preţioase cu privire la întinderea teritoriului localităţilor, fiind marcate destul
de clar străzile celor două localităţi componente: Reghinul Săsesc (Szasz Regen - Sachs
Reen - Regyinu săs.) şi Reghinul Unguresc (Mgy. Regen - Hug. Reen - Regyinu ung.).
Sunt înfăţişate şi celelalte localităţi înconjurătoare, inclusiv Iemuţeni (Radnotfaia) şi
Apalina, (Abafaja), azi incluse în teritoriul Reghinului. Harta mai redă cursul râului
Mureş, cu numeroasele sale meandre şi braţe, cât şi principalele drumuri de legătură cu
celelalte zone. De asemenea, harta ne oferă posibilitatea aprecierii întinderii localităţii,
prin poziţionarea străzilor existente şi a bisericilor, iar simbolic şi a zonelor construite.
Spre nord-vest, construcţiile de pe strada Mihai Viteazul, ajung până dincolo de
intersecţia cu strada Horea, iar pe partea opusă până la drumul ce duce la Piaţa Mare.
Spre sud-est pe strada Iemuţeni, zona construită ajunge la Canalul Morii, fiind înfăţişat
şi Parcul Tineretului. De această dată este trecut şi drumul ce duce spre Ierbuş
(Herbuscher D.S. ). Spre nord, unde se află Reghinul Unguresc, limita localităţii ajunge
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la str. Măceşului, respectiv strada Subcetate. La nord-est, pe strada Vânătorilor limita
ajunge la drumul naţional nr. 154, spre Monor.
Un plan al oraşului, ce provine din jurul anului 1900, ne înfăţişează localitatea
aproape în totalitatea sa, permiţându-ne cunoaşterea limitelor zonelor construite, a
cimitirelor, etc., precum şi situaţia fronturilor construite, mult mai dispersate în nucleul
vechi sau în străzile mai recent înfăţişate şi mai închegate în actuala zonă centrală.
Denumirea străzilor este dată în limba germană, însă pentru uşurarea prezentării
acestora, potrivit planşei prezentate (fig.24), le redăm sub denumirea actuală: I-Piaţa
Petru Maior; străzile: 2-Mihai Viteazul; 3-Mihai Eminescu; 4-Republicii; 5-Terasei; 6Liliacului; 7- Apalinei; 8-Porumbei; 9-Nicolae Grigorescu; I-George Coşbuc; 11Spitalului; 12-Pandurilor; 13-Şcolii; 14-Licurici; 15-Terasei; 16-Rândunelelor; 17Toamnei; 18-Unirii; 19-Verii; 20-Sării; 21-Apelor; 22-Toamnei; 23-Apelor; 24-Aurel
Vlaici; 25-Brânduşei; 26-Călăraşilor; 27- Izvorului; 28-Liliacului; 29-Bujorului; 30Apalinei; 31-Apalinei; 32-Iemii; 33-Secerişului; 34 şi 35-Nicolae Bălcescu; 36 -Teilor;
37-Horea; 38- Gării.
Cât priveşte suprafaţa teritoriului administrativ, recensământul din anul 1900
prezintă următoarele date: Reghinul Săsesc cu un teritoriu de 4365 iug (2506 ha, 7473
mp ), Reghinul Unguresc cu 1604 iug. (923 ha, 534 mp ), în total 5960 iug. (3429 ha,
8012 mp.). Numărul caselor era următorul: Reghinul Săsesc cu 1032 case, Reghinul
Unguresc cu 263 case, în total 1295 case. 144
La început de veac, în anul 1909, teritoriul Reghinului Săsesc poate fi considerat
ca fiind destul de întins, însumând o suprafaţă de 4395 jugăre, 130 stj.p, (2528,883 ha).
Aşa cum îl prezintă Ioan I. Costea, 145 hotarul localităţii cuprindea: 2030 iug,71 O stj. p
(1618,3173 iug.) - arător; 344 iug,710 stj.p. (198,1929 ha) grădini şi livezi; 953 iug,
1563 stj.p, (548,9183 ha)- cositor; 120 iug. (69,480 ha) - păşuni; 177 iug, 1564 stj.p,
(101,4083 ha)- vie; 389 iug,850 stj.p,. (223,8306 ha)- neproductiv; 377 iug. (216,9258
ha) - păduri. Proprietăţile oraşului (pământul aloidal) avea 2771 iug. (1306,7334 ha).
După forma de proprietate situaţia era următoarea: 1428 proprietari aveau între I - 5
iug; 45 aveau între 5 - I O iug:; 3 7 aveau între I O - 20 iug.; 17 aveau între 20 - 50 iug.;
7 aveau între 50 - I 00 iug, iar 6 proprietari aveau proprietăţi de peste I 00 iug.
Un registru de evidenţă cadastrală a oraşului Reghinul Săsesc, întocmit în anul
146
1909,
permite cunoaşterea posesorilor de terenuri, categoriile de folosinţă a
terenurilor cultivate, inclusiv suprafaţa loturilor. Cele 2772 poziţii cu deţinătorii de
terenuri se regăsesc în următoarele hotare: de la pag. 1, hotarul II, Kleine Hamm; de la
pag. 7, hotarul III, Grosse Hamm; de la pag. 93, hotarul IV, Limberek; de la pag. 96,
hotarul V, Unter postweise; de la pag. 98, hotarul VI, Zafteile Hanfteilen; de la pag.
197, hotarul XI, Unterm Koniesberg; de la pag.197, hotarul XII, Binkert, fiind indicată
pagina din registru de unde începe fiecare hotar.
Pentru anul 191 O, ultimul recensământ efectuat până la perioada interbelică,
datele sunt următoarele: Suprafaţa teritoriului adminstrativ al Reghinului Săsesc este de
144
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4365 iug. (2511 ha, 9265 mp), a Reghinului Unguresc de 1622 iug (933 ha, 4123 mp),
în total 5927 iug (341 O ha, 8106 mp. ). Numărul de case era de 1025 la Reghinul Săsesc,
de 303 la Reghinul Unguresc, în total 1328 clădiri. 147
Pe lângă hărţile şi evidenţele cadastrale din anii 1853 şi 1879, la 23 mai 1906, în
vederea întocmirii unei ridicări topografice, se ia hotărârea bornării teritoriului
administrativ al Reghinului Săsesc. Lucrarea cuprinde ridicarea topografică în sine (fig.
25), ce poartă titlul „ Szaszregen I. es II. resz rendezett tanacsa varosnak hatilrvazlata"
(Harta hotarelor efectuată de Consiliul organizat al oraşului Reghinul Săsesc, partea I şi
II.), inclusiv partea scrisă ce poartă titlul: "Szaszregen I. es II resz rend lan. varos
hatarleirasi jegyzokonyve. 1913 " (Procesul - Verbal din anul 1913 al descrierii
hotarelor oraşului Reghinul Săsesc, întocmit de Consiliul organizat al oraşului
Reghinul-Săsesc. Partea I şi II). Procesul-Verbal descrie hotarele oraşului Reghin
Săsesc cu localităţile înconjurătoare. Partea I-a porneşte de la răzorul numit
,,Nagyberek'' (Bercul Mare), în punctul în care oraşul se întâlneşte cu hotarele
localităţilor ldeciul de Jos şi Reghinul Unguresc. Piatra de hotar era amplasată între
proprietăţile lui Ilies Jozsef din ldeciul de Jos şi a lui EltetO Daniel din Reghinul
Unguresc, acţiunea fiind încheiată la 28 martie 1913. 148 Realizată la scara 1:28.000,
planşa prezintă teritoriul administrativ în totalitatea sa: intravilanul cu trama sa stradală,
grupurile de construcţii ce reprezintă zona construită precum şi punctele cu
coordonatele cunoscute, faţă de care s-a efectuat legarea în sistem a ridicării topografie,
respectiv punctele de triangulaţie şi punctele ridicate pe conturul localităţii. Restul
teritoriului, reprezintă extravilanul cu principalele categorii de folosinţă a hotarelor
(păduri, păşuni, cursuri de ape etc.), aşa cum sunt prezentate şi în hărţile cadastrale
anterioare. Principala valoare a planşei este că de această dată limita administrativă a
Reghinului Săsesc faţă de localităţile învecinate, s-a stabilit clar, conturul fiind
materializat prin bornele numerotate, iar distanţa dintre acestea fiind dată prin paşi, ca
unitate de măsurare a distanţei. Faţă de suprafaţa dată pentru Reghinul Săsesc în anul
1853, de 4358 iug. (2507,5932 ha), aceasta prezintă o uşoară creştere de 4396 iug, 4966
stj.p. (2531,2245 ha).
Aşa cum sunt ordonate în lista anexă planşei, trecem la prezentarea localităţilor
învecinate:
- Reghinul Unguresc, spre nord-est (Magyarregen kozseg), respectiv punctele 1-76, cu
o lungime de 9912 paşi;
Dedrad, spre nord-vest (Dedrag kozseg), punctele 1-39, cu 4.958 paşi;
Sântu, spre vest (Mezoszentandras), punctele 1-4, cu 1.835 paşi;
Breaza, spre vest (Berestelke kozseg ), punctele 1-56, cu l 0.154 paşi;
Voivodeni, spre sud (Vajdaszentivany kozseg, punctele 1-16, cu 3.599 paşi;
Abafaia (Apalina, azi înglobată în municipiul Reghin) spre sud-est (Abafaja kozseg),
punctele 1-35, cu 11.815 paşi;
- Iernuţeni (azi înglobat în municipiul Reghin), spre sud-est (Radn6tfaja kozseg),
punctele 1-32, cu 6.730 paşi;
147
148
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din anul 1910, p. 404.
ANSJ Mureş, Cadastru, nr. 3350/1913.
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- Orosfaia, spre est ( Gyorgenyoroszfaja kozseg), punctele 1-16, cu 2.316 paşi;
- Ideciul de Jos, spre est (Als6idecs kozseg), un punct, cu 450 paşi;
- Pentru zona II, dintre Reghin şi Iemuţeni, punctele 1-7, cu 1603 paşi.
Lungimea totală a hotarului Reghinului Săsesc avut cu localităţile învecinate era de
53.372 paşi, ceea ce corespunde cu cca. 16.865 ml, pasul având o lungime de o,316 m.
La sfârşitul primului deceniu al secolului al XX-iea, hotarul Reghinului Săsesc
înscria o suprafaţă de 4395 iug, 130 stj.p (2528,9297 ha), care în urma comasărilor
primeşte următoarea componenţă: arător - 2030 iug, 71 O stj.p, ( 1168,3173 ha); grădini şi
livezi - 344 iuj, 710 stj.p. (198,1929 ha); cositor - 953 iug, 1563 stj.p. (548,9183 ha);
păşune - 120 iug, (69,45 ha); viţă de vie - 177 iug, 1564 stj.p. (102,4083 ha); pădure 377 iug, (216,9258 ha); teren neproductiv (construcţii străzi, ape, bălţi etc) - 389 iug,
850 stj.p. (224,3197 ha). Proprietatea oraşului - aloidală - era de 749 iug, 405 stj.p.
(431, 1202 ha) ce cuprindea păşunile şi pădurile comunale. 149
Fără a fi datată, dar considerată ca fiind realizată în ultima parte din perioada
150
interbelică,
harta realizată de Iulius Keintzel, arhitect diplomat şi contrasemnată de
Haltrich Gyula (fig.26), prezintă, oarecum schematic, oraşul Reghin cu trama sa
stradală. Spre sud-vest, pe strada Mihai Viteazul, zona construită ajunge până la strada
Crinului, fiind realizate toate cele 8 străzi mai nou create în zona Piaţa Mare. În partea
de nord-vest limita construită ajunge până la Pădurea Rotundă şi strada Păşunii. În
partea nordică, pe strada Pandurilor, limita construită se întinde până la strada
Mureşului; la nord-est se ajunge la strada Subcetate; spre est fiind limitată de braţele
râului Mureş. Remarcăm străzile apărute în partea de jos a oraşului, îndeosebi cele de pe
malul stâng al râului Mureş, din zona staţiei de cale ferată. Cele două localităţi, Apalina
şi Iemuţemi, mai recent cuprinse în teritoriul oraşului încă constituiau localităţi
independente.
Două ilustrate, provenite din anii 1927-1928 (fig. 27), prezintă aspecte ale Pieţii
Petru Maior, în care majoritatea dintre actualele clădiri erau deja realizate.
În perioada anilor 1941-1944 este întocmită o nouă hartă a oraşului, 151 în mare
parte preluând situaţia existentă din planşa anterioară, cu unele completări de fronturi ce
exprimă, totuşi, evoluţia teritoriului construit (fig. 28).
O înfăţişare grafică, mai sumară a oraşului Reghin, cu terenurile situate în
extravilan (fig.29), este harta întocmită de Biro Donat, concomitent cu prezentarea unei
liste cu principalele microtoponime ale terenurilor situate în extravilanul localităţii, 152
din perioada interbelică. Sunt menţionate principalele categorii de folosinţă, cum ar fi
pădurile. Referindu-se la terenurile aflate în extravilan, Ioan I. Costea arată că în
perioada interbelică acestea au început să fie locuite, fie cu case de serviciu pentru
paznici, sau lucrătorii sezonieri, fie pentru unii specialişti. Câteva terenuri din
extravilan, autorul le prezintă ca atare. 153 Spre Apalina se află situat hotarul „Cânepişte"
(Kenderf6ld) care are trei case numerotate, ce aparţin oraşului; „ Priparul" (Diilo
149
150
151
152
153

Ioan I. Costea, Reghin. Destin şi istorie, Reghin, Ed. Petru Maior, 2007, p.281.
ANSJ Mureş, Colecţia hărţi, nr. 268/ f.n.
Ibidem, nr. 286/f.a.
B. Donat, Adalekok Regen, 2009, p. 181, 183.
Ioan I. Costea, Destin şi istorie, p. 318-319.
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Bodogai) avea o casă de vier (casă în vie), proprietatea bisericii luterane; pe „ Coasta de
deal" (Diillo Kurtavolgy), se află o casă de vier, dar şi case de locuit; Coasta de deal
„ Cireaşă" (Diillo Cseresznyehegy) avea cele mai multe case, în număr de cinci pentru
vieri şi casă de locuit. Erau şi alte Coaste de deal (Diillo) cu regim de extravilan, dar
parţial locuite. În „ Groapa Mâţei" (Diillo Macskaverem) existau două case de locuit,
din care una a paznicului de vie, în ,,Dealul Cocoşilor" (Dullo Kakashegy) se afla o
casă de vier; în „ Coasta de deal Regesc" (Dullo Kirălyhegy) erau două locuinţe pentru
paznicii de vie, iar în priparul „ Valea de sub Dealul Regesc" (Diillo Kirălyhegy allat),
erau trei case pentru servitori, din care două erau a bisericii luterane. În Bengul
,,Binkert" (Dullo Beng) existau 8 numere de case de serviciu, fiind şi cel mai cunoscut.
În zona de sud-est a oraşului se aflau alte terenuri ce aveau locuinţe, precum: „ Dealul
Brescului" (Diillo Berecsztelkihegy), cu 1O case particulare. Alte hotare extravilane
erau: „Dealul de iarbă" (Dullo Fiihegy) cu 4 case, colina „ Stafen" (Dullo Fiihegy) cu 2
case, colina , „Pădurea Pimmer", „Pădurea Frisch" precum şi „ Valea de după
Pădurea caprelor "(Dullo Kerekerdo mogott) cu 2 case.
La Reghin, ca şi în celelalte vechi aşezări transilvănene, cum ar fi la TârguMureş, până în anul 1848, în mijlocul Pieţii Mari (actuala Petru Maior), existau
numeroase dughene, despre care Joseph Haltrich amintea în memoriile sale: „Piaţa,
acum cu totul liberă, era până În anul 1848, În mijloc ocupată În cea mai mare parte.
Acolo se găsea ghereta oficiului de măsuri şi greutăţi a oraşului, sus de tot se aliniau
gheretele olarilor, cizmarilor, tăbăcarilor, dogarilor, o frizerie, iar mai Înainte şi o
serie de căsu/e pentru corner/ din zid, şatrele precupe/elor (vânzătoare de pâine, carne,
brânză, fructe etc.), măcelăria şi În fine clădirea lungă În formă de vinclu a cartierului
majorului de cavalerie cu grădină şi curte mare şi grajduri. " 154 Rămânând la aceste
măsuri de ordin edilitar, Dorin-Ioan Rus face următoarea remarcă: „Piaţa mare, după
incendiul de la 1848, era complet eliberată. Cu o suprafaţă de 2 ha, era până la 1848
Împărţită astfel: În centru se afla o casă de unităţi de măsură şi greutăţi, lângă ea erau
casele olarilor, cizmarilor, pielarilor, dogarilor, o Încăpere a bărbierilor, mai Înainte
erau o mulţime de Încăperi zidite ale comercianţilor, locurile comercianţilor, adică a
vânzătoarelor de pâine,„„„ brânză, legume, fructe etc, banca de carne, În sfârşit,
clădirea maiorului„„„ În formă de echer, cu grădină, curte extinsă şi grajduri". 155 Cu
ocazia lucrărilor de amenajare a pieţii, efectuate în anul 1851, la o adâncime moderată,
în zona respectivă, s-au descoperit fundaţii de piatră, de formă circulară, cu o lăţime
aproximativă de trei stânjeni şi o lungime de patru stânjeni, având capătul rotunjit
îndreptat spre nord-est. 156 Existenţa unor grajduri militare în unele străzi ale oraşului,
aici fiind staţionate unele unităţi de cavalerie, au cauzat numeroase neajunsuri
locuitorilor oraşului, iar speranţa de a se construi o nouă cazarmă militară a rămas
. nerealizată.
Străzile, ca şi trotuarele, erau lipsite de un pavaj corespunzător. Primul pavaj cu
piatră provenită din râul Mureş a fost făcut în anul 1814, la fosta casă a lui Simon
154

J.Haltrich, op. cit. traducere, p.8. Amplasamentul era situat în partea nordică a pieţei, în dreptul
fostului cinematograf „Patria", din Piaţa Petru Maior nr. 38-39.
155
Dorin I. Rus, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului,
156
Ibidem, p. 5.
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Morascher. Mai aminteşte autorul că ,,După o ploaie durabilă în unele străzi ca
Paradeisgasse (str. Aurel Vlaicu) şi Kesselgasse (str. G. Coşbuc), pe Markt-Platz
(Piaţa Petru Maior), în aproprierea gheretelor aproape nu se putea umbla". 157
Începând cu anul 1818 sunt efectuate lucrări de pavare ale străzilor, în primul rând a
158
celor principale.
Una dintre principalele probleme de ordin gospodăresc ale oraşului
erau pâraiele ce străbăteau oraşul, în cele mai multe situaţii constituind locuri de
aruncare a gunoaielor, cauzând infectarea zonelor adiacente. "Pârâul săpunarilor"
dinspre strada Apalina, curgea prin strada Horea, străbătea strada Mihai Viteazul
(segmentul aferent străzii Magazinului), urma traseul străzilor Teilor şi Apalinei, în
zona de intersecţie cu strada Abatorului, de unde se varsă în Canalul Morii.
Pârâul temniţei, curgea de pe lângă partea sudică a Pădurii Rotunde, trecea peste
strada Mihai Viteazul (segmentul străzii Medie) unde se afla un pod, continuiându-şi
traseul pe strada Liliacului, de unde, în prezent o coteşte spre "Cartierul Libertăţii",
vărsându-se în canalul Morii. Este înfăţişat în harta Iozefină, inclusiv podul din dreptul
străzii Mihai Viteazul.
Pârâul şcolii, îşi avea traseul pe direcţia străzii Spitalului, prin piaţa Petru Maior
şi prin strada Sării spre fosta stradă "Morii de Jos", azi fiind asanat. Harta Iozefină îl
prezintă în Piaţa Petru Maior, avându-şi albia la sud-vest de grupul de case din mijlocul
pieţei, azi dispărute.
Cel mai important curs de apă este Pârâul Trandafirilor, el despărţind Reghinul
Săsesc de Reghinul Unguresc. Şi în prezent curge pe vechiul traseu, împărţind strada
Toamnei în două segmente, urmându-şi cursul până în Canalul Morii. Figurează în harta
Iozefină, din dreptul străzii Pandurilor având o bifurcaţie: spre sud/vest pe actualul
traseu al străzilor Rozmarinelor şi Sării şi spre est, apoi spre sud, pe traseul actualei
străzi Subcetate. Nu arareori, în urma ploilor mai abundente, pârâul a adus pagube
locuitorilor, aşa cum s-a întâmplat la 16 iunie 1843, când, "a căzut o ploaie torenţială
bruscă, în spatele pădurii caprelor (Pădurea Rotundă). Pârâul Trandafirilor a fost atât
de mare, încât a dus cu el casele, coteţele de porci cu porci " 159 Considerăm afirmaţia ca
puţin exagerată, în zona respectivă existând întradevăr construcţii, dar din paiantă sau
lemn, nerezistente la o viitură de ape. Abia în anul 1857, primarul Johann Berthler a
•
~
.
~
. 160
reuşit sa amenaJeze aceste para1e.
În partea de jos a oraşului este amenajată o zonă de promenadă, un parc
orăşenesc, cu ştrand construit pe la 1895, la care ne-am referit la timpul potrivit.
Cu harta 161 întocmită în timpul celui de al Doilea Război Mondial, încheiem
acest capitol al evoluţiei urbane a Reghinului (fig. 29/A). Faţă de schiţa oraşului
provenită tot din aceeaşi perioadă, de această dată reprezentarea este mult mai
complexă, conţinând numeroase date privitoare la structura localităţii. Relieful este
prezentat prin curbe de nivel, renunţându-se la vechea reprezentare prin haşuri.
157

Ibidem, p.8.
Ion I. Costea, Meşteşugurile, în Vatra, nr. 3 (16), 1979, p.12.
159
Dorin-Ioan Rus, Cronica familiei Elsea din Reghinul-Săsesc, în Reghinul cultural, VI, 2002, p. 72.
160
Ioan I. Costea, Destin şi istorie, p.157-158.
161
După harta înregistrată pe CD, cu titlul: „MAGYARORSZĂG TOPOGRĂFIAI TERKEPEN A MĂSODIK
VIL.ĂGHABORU IDOSZĂKBOL", AFLATĂ LA Biblioteca Muzeului Judeţean Mureş, inventar nr.
23.579.
158
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Fronturile construite sunt redate prin benzi continui de culoare neagră, şi independent
construcţiile izolate, sau în grupaje mai mici. Zona din jurul staţiei de cale ferată practic
este închegată, având construţii industriale, de utilitate publică, dar şi locuinţe. Încă mai
existau morile de pe braţele râului Mureş, între care moara de pe râul principal aflat spre
localitatea Suseni, moara de pe Braţul Morii (Malomag), din zona străzii Verii, în
preajma Uzinei eletrice; alte două mori, una, tot pe braţul Morii, iar a doua pe un braţ,
azi dispărut, din zona străzii Iemuţeni.
Devine limpede faptul că o istorie a urbanisticii şi a arhitecturii Reghinului nu
poate fi constituită doar cu mijloacele strict limitate ale respectivelor discipline. Date
valoroase putem obţine şi dinspre arheologie, arhivistică, istorie în general. Lipsa unei
astfel de analize ştiinţifice amănunţite a clădirilor din zona centrală a Reghinului, a
pieselor individuale de arhitectură, presupune posibilitatea ca nu puţine clădiri să fi fost
omise din lista monumentelor.
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Fig. 18. Harta cadastrală a localităţii Reghinul-Săsesc, din 25 mai 1853,
cu cele 23 de zone componente
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Fig. 19. Harta cadastrală a localităţii Reghinu l -Săsesc, din anul 1878,
cu https://biblioteca-digitala.ro
cele 23 de zone componente

UNG\RISCll

f.l'a:-6,- '/k.~t'c- Mtl~l'f.u,/„
----- - - --- -.--- -

R _BGl!~N.

---

Fig. 20. Harta cadastrală a localităţii Reghinul-Unguresc, din 28 mai 1853,
cu cele 20 de zone componente

Fig,.

2i. Harta-cadastrală a localităţii Reghinul-Unguresc, din anul 1878,
cu cele 20 de zone componente
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Fig. 22. Harta militară din anul 1887, cu cele două componente ale
ora ş ului Reghin
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Fig. 23. Harta militară din anii 1891-1892, editată în 1906, cu cele
două componente ale oraşului Reghin
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Fig. 24. Harta oraşului Reghin, din jurul anului 1900, după E. Philippi şi W. Welzer
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Fig. 25. Hotarul Reghinului-Săsesc cu cel al localităţilor învecinate,
din anul 1913
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a

b
ig. 27. Oraşul Reghin în perioada interbelică.
a - Piaţa Petru Maior în 1927; b - Piaţa Petru Maior în 1928 (Ilustraţii)
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V.TIPOLOGIA

CONSTRUCŢIILOR ŞI

ASPECTUL

ORAŞULUI

Un prim rezultat al cercetării noastre - poate deocamdată mai sărac, dar nu întru
totul lipsit de semnificaţie din punct de vedere al câştigului de cunoaştere - priveşte
tipologia şi aspectul clădirilor din oraş sub raport arhitectural.
În perimetrul vechiului centru istoric al oraşului Reghin, ce cuprinde Piaţa Petru
Maior, precum şi străzile Mihai Viteazul, Călăraşilor, Apalinei, Republicii, Stadionului,
Sării, Subcetate etc., casele ridicate până în secolele XIV - XV, prea puţin se deosebeau
de cele provenite din mediul sătesc. Cele mai numeroase locuinţe erau bordeiele sau
semibordeiele, realizate din lemn, acoperite cu paie, pe parcursul timpului acestea fiind
înlocuite cu case din lemn sau chiar de zid.
Este cunoscut faptul că de obicei casele de locuit, clădirile de interes comun, au
fost realizate de aceiaşi meşteri dulgheri şi zidari, dintre aceştia, dulgherii având un rol
aparte. Odată cu construirea, în secolul al XIV-lea, a unor fortificaţii, din secolul al XVlea a unor locuinţe din materiale durabile, în marile localităţi transilvănene, rolul
dulgherilor scade treptat, aceasta datorită faptului că locuinţele, tot mai numeroase, s-au
realizat din cărămidă. Fenomenul s-a observat, mai la început, în unele oraşe mai mari,
ca ceva mai târziu şi în târgurile mai puţin importante, ca Reghin sau Orăştie. În schimb,
zidarii sunt tot mai mult solicitaţi, odată cu construirea unor fortificaţii zidite şi a caselor
particulare.
Tipologia construcţiilor o putem stabili în bună măsură. Locuinţele coloniştilor
au fost construite la nivelul solului, având la început 1 - 2 camere. Erau construite cu un
schelet de lemn, câmpurile între elementele portante fiind umplute cu împletitură de
nuiele, lipită cu pământ, iar acoperişul cu paie. Convieţuirea germanilor cu populaţia
autohtonă românească a condus la apariţia pridvorului asupra căruia v-om reveni. În
atare situaţie, în prima parte a secolului al XVI-iea, în Transilvania iau fiinţă breslele
constructorilor, cunoscute fiind statutele celor din Sighişoara (1513 ), Cluj (1521 ),
Mediaş (1534 ), Sibiu (1552).
Suntem în perioada Renaşterii, ce aparţine patriciatului urban, a cărei arhitectură
este preluată şi de alte stări sociale. Casele sunt ridicate cu miljoace economice
modeste, uneori, cu elemente din piatră sculptată. Faţă de fantezia construcţiilor gotice,
cele „clasice" preluate de Renaştere, sunt relativ puţine şi simple. Privind arhitectura
Renaşterii în Transilvania, remarcăm două aspecte: influenţa italiană (nord italiană),
datorită numeroşilor arhitecţi veniţi în principat şi caracterul original, autohton, cu unele
inspiraţii „populare", conferind o distincţie aparte faţă de alte zone ale Europei. Dintre
clădirile realizate în perioada Renaşterii nu s-a mai păstrat nici una, în bună parte
datorită incendiilor repetate, determinând dispariţia majorităţii clădirilor.
În anul 1750, încă se mai construiau case din material lemnos, tencuite cu lut şi
zugrăvite aidoma caselor săteşti. Învelitoarea era confecţionată din paie şi mai puţin din
şindrilă. Spre stradă se afla camera mare, înzestrată cu câte două minuscule ferestre, fără
a avea geamuri de sticlă, ci doar băşici de bou. În continuarea acestei camere se afla o
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altă încăpere cu rol de bucătărie, după care urma cămara de alimente. Încăperile erau

pardosite cu lut, lemn sau cărămidă.
La rândul ei, curtea prezenta o formă alungită, îngustă, în cele mai multe situaţii
datorită lăţimii reduse a loturilor. Din curte se intră în casă, uneori şi din stradă, uşa de
intrare fiind amplasată între cele două ferestre, sau în locul uneia dintre ele. Joseph
Haltrich, în memoriile sale, referindu-se la casa reghineană ne lasă o interesantă
descriere: ,Jn ce priveşte stilul de construcţie a caselor în decursul unui secol s-au
schimbat trei stiluri de construcţie. După cel mai vechi şi poate cel iniţial şi până în
jurul anului 1750, aproape fără excepţie, toate casele au fost construite din lemn,
tencuite cu lut şi apoi văruite asemenea caselor ţărăneşti din cele două ldieciuri şi
acoperite cu paie, cu un front îngust către stradă, care avea două ferestre mici, mai
bine zis găuri de aerisire, prevăzute cu un dispozitiv mobil cu băşică de vită, denumit
"Schliemen sau Schleimen), despre stică ne putândfi vorba atunci" ... "Intrarea în casă
se făcea mai mult prin curte, câteodată şi de la stradă unde exista o uşă între cele două
ferestre. Peste tot acoperişul din faţă era prelungit, iar sub el, nemijlocit de casă, era
u·;r,t-pogmo l" . 162
. lut, numit· „na
un cerdac d m
1
În majoritatea situaţiilor, această formă de parcele a fost creată încă din secolele
anterioare, din perioada Renaşterii, când patriciatul trece la construirea de case, unele
conform noilor cerinţe, altele realizate prin transformarea sau extinderea unor
construcţii vechi mai modeste. Pe aceste loturi existente se construieşte noua casă,
ocupând întregul fronton, clădirea executându-se în adâncime, cu simplu tract - deci cu
camere înşiruite, pe o latură a parcelei, ajungând la forma de „L" a planului casei.
Consultând planul topografic al localităţii am constatat existenţa unor astfel de
construcţii în Piaţa Petru Maior nr. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54-55, 56, 57, 58 şi în strada Mihai
Viteazul nr. 3, 5, 15, 17, 21, 22, 25, 27, 35, 6, 8, 14, 20, 30, 32, 38, 40, ca să rămânem
doar la cele două importante artere din zona centrală a oraşului. Uneori apare şi planul
în formă de „U", caz mai rar, rezultat probabil prin comasarea a două case vecine în
formă de „L", cum este cazul imobilelor din Piaţa Petru Maior nr. 1-2, 3, 4, 40, 41, dar
şi în strada Mihai Viteazul nr. 19. Astfel, s-a ajuns la un regim închis de construcţii, mai
întâi în zona centrală, adică în jurul pieţii şi a străzilor adiacente ei. Pe structura acestei
vechi lotizări s-a dezvoltat în continuare Reghinul şi în perioada celei de-a doua
jumătăţi a secolului al XIX-iea şi aproximativ în primele două decenii ale secolului
următor, fie reconstruind vechile edificii, uneori folosind vechile fundaţii sau un subsol,
dar şi ridicând altele noi, de preferinţă pe două niveluri (parter şi etaj). În raport de
lăţimea lotului, noile clădiri sunt compuse din câte două-trei travee, uneori şi mai multe,
pe una dintre traveele laterale, mai rar pe mijloc, având intrarea carosabilă spre curte, de
regulă boltită.

Numeroasele incendii ce au produs pagube materiale uriaşe oraşului, determină
autorităţile locale de a lua măsuri de ordin edilitar, între care şi aceea de a se construi
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Joseph Haltricht, op. cit., p. 4 din traducere.
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pridvoare la noile clădiri. 163 Peisajul arhitectural al oraşului se diversifică, noile
construcţii încadrându-se, de obicei, armonios în imaginea de ansamblu. Tot mai multe
case sunt prevăzute cu pivniţe pentru depozitarea alimentelor. În zona Pieţii Petru Maior
(Piaţa Mare) casele sunt acoperite cu şindrilă, învelitorile confecţionate din paie fiind
înlăturate.
Tot atunci apar clădirile de zid, acoperite cu ţigle, ale locuitorilor mai
înstăriţi. Referindu-se la acest fenomen, tot Joseph Haltrich, arată: „Prima casă de
cărămidă din Reghin, se dă a fi fost a cetăfeanului Iosif Schuller din piafă, iar prima
casă particulară acoperită cu Jiglă aceea a fostului senator Dr. Mihail Schuller. " 164
În activitatea de construire a oraşelor din Transilvania, adeseori apar
componente ale arhitecturii gotice. Forme gotice întâlnim şi la Reghin, în şantierele
secolelor XVI - XV-iea, cum am mai văzut la Biserica evanghelică şi uneori, în
evoluţia caselor de locuit. Interdependenţe structurale şi formale pot fi surprinse în
cadrul unor zone mai vechi din Transilvania. Soluţia formală a portalurilor vestice ale
catedralei din Alba Iulia etc., a supravieţuit până la începutul secolului al XV-lea, prin
portalurile bisericilor din Turda, Reghin, Băgaciu. Comparaţia bisericii din Reghinul
Săsesc - totodată şi biserica patronată de Toma Losoncz - cu turnul înglobat în navă,
reproduce însă modele săseşti, diferenţiindu-se ca plan şi structură. Însă asupra acestui
monument o să revenim.
În ceea ce priveşte casa orăşenească din Reghin se cuvine a face câteva
constatări şi observaţii. Pornind de la sistemul organizat pe vecinătăţi al saşilor
(Nachbarschaft), în care figurează şi întrajutorarea la construirea caselor, prin ridicarea
de clădiri cu pereţi comuni, situaţii întâlnite în oraşele: Bistriţa, Braşov, Sibiu,
Sighişoara etc., la Reghin, dar şi în alte localităţi, precum la Cluj, unde nu existau
organizaţii pe acest sistem, casele nu mai au zid comun. De această dată construcţiile au
structuri portante aparte, lăsând a se vedea clar limita dintre proprietăţi. În secolul al
XVIII-iea, pătrund în arhitectura civilă şi religioasă elemente structurale şi decorative de
factură barocă, în primul rând la casele orăşenilor sub forma unor portaluri sau bolţi în
formă de mâner de coş, precum şi unele elemente decorative la faţade sau stucaturi
plasate pe bolţile parterului sau pe tavanele etajului.
Stil al contrareformei religioase şi al luptei nobilimii pentru consolidarea
poziţiilor politice şi sociale, barocul are înscris în programul său cultivarea pomposului,
al grandionului ostentativ. Aceasta reclama asigurarea unor terenuri cu suprafeţe mari a
căror deschidere spre stradă să permită construirea unor clădiri mai ample. Ori, în cele
mai multe cazuri terenurile erau înguste, fapt care determină pe unii să achiziţioneze
mai multe case alăturate, ca, în urma demolării acestora să obţină o suprafaţă de teren
adecvată deschiderii noilor şantiere. Nu cunoaştem dacă la Reghin au existat asemenea
situaţii, singura clădire ce se află amplasată într-un asemenea mediu fiind actualul sediu
al Muzeului Etnografic din Reghin. În cele mai multe situaţii orăşenii înstăriţi erau

163

„„. îndeosebi în cel de al 70-lea an de după marele incendiu din 1767, vine treptat la modă stilul
cu umbrar sau cu trepte (Laubenhaus oder Treppenhaus) şi rămâne să domine până în timpurile
mai noi. La început treptele erau din lemn, mai târziu şi din zid", Joseph Haltrich, op. cit.,
traducere, p. 4.
164
Ibidem, p. 4. De fapt, senatorul era un consilier al oraşului.
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nevoiţi să se mulţumească cu întinderea limitată a unm smgur teren, pe care să-şi
clădească

resedinta cu fatade mici.
'
'
'
Desigur, procesul de înlocuire a vechilor construcţii a fost continuu, însă de la
începutul celei de a doua jumătăţi al secolului a XIX-iea el s-a accentuat, cunoscute
fiind şi cauzele, astfel încât cu greu putem determina casele ce provin din secolele
anterioare. Şi dacă mai adăugăm schimbările survenite în secolul al XX-iea, când sunt
abordate noi curente artistice, cartarea corectă a construcţiilor devine şi mai anevoioasă.
De menţionat totuşi faptul, că densitatea monumentelor de arhitectură, în cazul
Reghinului, este cu mult mai mică decât aceea întâlnită în unele oraşe din Transilvania,
precum Sighişoara, Mediaş, Sibiu etc.
În ceea ce priveşte valoarea casei din Reghin, încercăm să aflăm câteva date. În
anul 1805, doi cetăţeni cumpără de la contele M. Teleki din Harina, un număr de 35 de
case, achitând suma de 3505 florini, 165 revenind în medie cu puţin peste I 00 florini
pentru o casă. Care şi ce fel de clădiri au făcut obiectul tranzacţiei este greu de
determinat, categoric ele având mărimi şi valori diferite. La o asemenea sumă, clădirile
nu puteau constitui decât un edificiu modest, cu foarte puţine încăperi şi, cel mai
probabil, realizate din materiale nedurabile (paiantă, chirpici, lemn). Pentru a face o
oarecare apreciere a valorii acestora, ne referim la unele clădiri aproximativ
contemporane din Târgu-Mureş, apropiat de Reghin. Lăsăm deoparte casa nobiliară sau
unele edificii de interes obştesc, a căror valoare ajunge la mii sau zeci de mii de florini
si
trecem la casa cetăteanului
de rând. Astfel, o tranzactie
de casă are loc în anul 1771
'
'
,
dintre Borbely Samuel şi contele Teleki Ladislau, la suma de cel puţin 1100 florini, o
altă dobândire de casă are loc în anul 1775, când o casă din strada Revoluţiei nr. 8, se
vinde pentru suma de 750 florini, în anul 1789, numita Csike Maria vinde partea ei de
proprietate fiicei sale Nagy Maria, valoarea totală a casei fiind apreciată la 750 florini.
O altă casă, din strada M. Kogălniceanu, este apreciată la suma de 600-800 florini,
valoare considerată mare în comparaţie cu casa lui Pataki Martin, vândută în 1739 cu
suma de 100 florini. 166 În comparaţie cu acestea, casele din Reghin, cumpărate în 1805,
erau construcţii mici, fără o valoare materială sau arhitecturală deosebită. Alte două
înstrăinări de case, la Reghin, ne oferă posibilitatea aprecierii valorii materiale a
edificiilor respective. După cum am mai văzut, la 25 februarie 1832, cronicarul Elsen
167
cumpără vechea şcoală de fete din strada Şcolii, cu suma de 1600 de florini.
Oricum,
putem considera clădirea ca o construcţie mare, cu câteva încăperi. La 11 ianuarie 1832
casa avută în dosul zidului de apărare o schimbă cu casa proconsulului, Samuel
168
Willhelm Wagner, contra sumei de 4500 florini.
După evenimentele petrecute la 1-2 noiembrie 1848, urmează perioada de prosperitate a
localităţii, un adevărat reviriment economic, cultural şi demografic, ce avea să persiste
Wilhelm Hellwig, Beitrăge zur Geschichte von Săchsisch - Regen und seiner Umgelung, în
Regener Wochenblatt (Foaie săptămânală a Reghinului Săsesc), anul XXVII, 28 martie
1920; Ioan I. Costea, Destin şi istorie, p.158.
166
Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş, Istorie urbană, I, De la începuturi până în anul 1850, TârguMureş, Ed. Nico, 2006, p. 243-251.
167
Dorin-Ioan Rus, Cronica familiei Elsen din Reghinul -Săsesc, în Reghinul cultural, 2002, VI,
Reghin, p.71.
168
Ibidem, p. 71.
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mai
multe
decenii,
până
la
Primul
Război
Mondial.
Prin
urmare, imaginea arhitecturală reprezentativă a Reghinului Săsesc se datorează
construcţiilor realizate în ultima jumătate a secolului XIX şi primele două decenii de la
începutul secolului XX, când se trece la înlocuirea construcţiilor vechi, din lemn, cu
altele noi, din materiale durabile, piatră sau cărămidă. În această perioadă a fost
construită majoritatea sediilor noilor instituţii, îndeosebi cele din zona centrală a
localităţii. Datorită, în parte, autorităţilor maghiare, pe de altă parte iniţiativei
comunităţii germane, noile case sunt construite conform curentelor artistice ce s-au
desfăşurat în Transilvania: neobarocul, urmat de empire-ul, care, în occident încă din
anul 1800 îi ia locul, arhitecţii renunţând la caracterul agresiv al modenaturii barocului;
apoi neoclasicismul ce se dezbracă de orice surplusuri decorative; curentul romantic ce
reflectă imaginea ideologică în epoca revoluţiilor franceze, preluând elemente de
arhitectură feudală, cu precădere cea gotică, generând curentul neogotic. Acesta din
urmă dăinuie timp îndelungat, asimilând şi elemente clasiciste, ce îi accentuează
caracterul eclectic. În fine, stilul Arta 1900 din Transilvania în care arhitecţii de
orientare secession-istă, se inspiră din folclorul local, concomitent cu preluarea formelor
din cele două faze: florală şi geometrică. Astfel, moda vremii şi-a lăsat amprenta la
multe faţade de case medievale rămase.
Noile forme arhitecturale impun şi folosirea de materiale de construcţie
corespunzătoare. Pe lângă acoperişurile acoperite cu ţigle, apar şi cele confecţionate din
tablă, „prima de acest fel fiind aceea a senatorului Samuel Lutsch, construită în anul
1851 ", 169 dar şi din plăci de azbest. Tot Joseph Haltrich face cunoscut că „cea mai
veche casă, în înfăfişarea sa originală aproape neschimbată, este aşa numita „Kamner
Seimische" cu pivnifă în fafă, în care, după o legendă s-a finut şi o şedinţă a dietei
Transilvaniei, ceea ce este neverosimil" „. „ După a/fii şedinfele s-au finut în casa nr.
221 a lui Samuel Gollner şi avea un gard de lan/uri, peste care dacă sărea un hoţ
170
urmărit. Nu mai era voie săfie prins".
Pe lângă edificiile de locuit, sunt realizate şi clădiri de interes comun sau
industriale, dintre care enumerăm doar câteva: în anul 1803 este construit locaşul
Primăriei cu deschidere spre Piaţa Petru Maior, pe terenul Bisericii Evanghelice, cu
plata unei chirii anuale, până în anul 1848 când cade pradă marelui incendiu; în anul
1862 este construit hotelul „Gurghiu", din strada Mihai Viteazul nr 1, ca proprietate a
oraşului; în anul 1870, este construită „visteria orăşenească a statului", devenind, mai
apoi, Judecătoria de Ocol şi Carte Funciară, poşta orăşenească, actualmente Gimnaziul
„Alexandru Ceuşianu", din Piaţa Petru Maior nr. 11; în anul 1871 este realizat sediul
pentru „Asociaţia meseriaşilor şi industriaşilor saşi", din anul 1950 devenind sediul
pentru „Biblioteca municipală" din Piaţa Petru Maior nr. 1; în 1885 este construită poşta
actuală; iar în anii 1891-1893 este realizat „Gimnaziul Inferior Evanghelic". Apar şi
clădiri de cult şi Ia alte grupări etnice, respectiv confesionale, altele decât cele ale
saşilor. După ce romano-catolicii îşi construiesc biserica în a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, în 181 O, câteva familii de negustori români: Bardoşi, Muntean, Marinovici
169

Joseph Haltricht, op. cit., traducere,p. 4.
J. Haltrich, op. cit., traducere, p.4. Traducătorul o indică ca fiind casa din Piaţa Petru Maior nr. 8,
monument istoric.
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etc., cumpără de la comunitatea săsească un teren, pe care, între anii 1811-1812, tot pe
cheltuiala lor, ridică biserica „Sfânta Treime" din strada Nicolae Bălcescu, fostă „Strada
Bisericii Române". În anul 1890, arhitectul Alpar Ignac realizează biserica reformată
din strada Mihai Viteazul nr. 55, fostă „Strada Crucii". Deşi rămâne un centru
meşteşugăresc legat încă de agricultură, participând mai ales la comerţul local, Reghinul
îşi dezvoltă o producţie manufacturieră semiindustrială destul de avansată. O importanţă
deosebită în dezvoltarea economică a localitîţii o are construirea, timp de 14 ani, a căii
ferate Târgu-Mureş spre Reghin, în lungime de 32,3 km, în anul 1885 fiind dată în
folosinţă. Ceva mai târziu, în anul 1906, este dat în folosinţă tronsonul spre Deda, în
lungime de 25,8 km. În fine, în anul 1909, este terminat şi tronsonul până la Ciceu, în
171
lungime de 121 km.
Mai amintim înfiinţarea unei fabrici de parchet, în anul 1895, a
lui Miller Janos, a unor fabrici legate de industria de pielărie, cum ar fi tăbăcăria lui
Schonauer Norbert, înfiinţată în 1890. 172
Încercând să aflăm cine au fost proiectanţii şi realizatorii construcţiilor din
această perioadă, constatăm că, privitor la aceştia, s-au păstrat prea puţine
date.
Cercetând Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţului Mureş, Fondul Primăria oraşului
Târgu-Mureş, Consiliul Oraşului, am aflat unele date cu referire la unii arhitecţi din
Reghin care au activat şi la Târgu-Mureş. La 3 martie 1891, arhitectul Muller Ioan din
Reghin întocmeşte proiectul unei case din piaţa Victoriei, fostă Deak Ferenc nr.14, iar
arhitectul Ferenczi Bela întocmeşte proiectul casei din strada Târgului nr. 13. 173 La
Reghin, între anii 1910-1912, inginerul Ferenczi Bela realizează biserica ortodoxă, după
proiectul lui Gustav Wagner, tot din aceeaşi localitate. Tot Gustav Wagner proiectează
în 1898, biserica ortodoxă din !băneşti, meşteri fiind Perenczy Stelaf şi Soloty Ioan; iar
la Căcuci, între anii 1914-1923, arhitectul Repolski Ernest realizează biserica. 174 Pe
arhitectul Keintzel Iuliu din Reghin îl găsim într-o evidenţă cu arhitecţii din anul 1939,
ca absolvent al Şcolii de Arhitectură în anul 1909. 175 Încheiem şirul creatorilor de case
din Reghin cu o evidenţă din anul 1924, cu arhitecţi, ingineri şi meşteşugari din
Reghin, 176 în care, ca arhitecţi figurează: Gollner Adolf, Muller Gustav, Schonauer H.
Klohs J., ca antreprenori: Fromm T. Samuel, Gaspar T. Samuel, Gaspar Gyorgy,
Keiszer Iosif, Repolsky Ernst, Tamas Albert, ca zidari: Mark Imre, Brassai Janos,
Fekete Peter, Simon Istvan, Rethi Ferencz, Barta Sandor, ca pietrari: Bozbier Wilhelm,
Fiona Gyorgy, ca zugravi: Csog Garner, Hirsch Albert, Kornreich Desideriu, Mrvka
Teodor, Reissfeld Pavel, aproape toţi activând şi înainte de 1918.
În anul 1921, oraşul Reghin cuprindea un număr de 68 de străzi, din care 40 o
constituiau uliţele lăturalnice. După Reforma Agrară din anul 1924, se prevede
realizarea în zona pieţii săptămânale a unui nou cartier, fiind prevăzu un număr de 8
străzi, cu loturi de câte 1OOO mp, acestea curând şi fiind contruite. Amplasamentul zonei
171

Ioan Chioreanu, op. cit., p. 238.
Biro Donat, Adalekok Regen, p. 156-158.
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Ioan Eugen Man, Târgu-Mureş. Istorie urbană. Din anul 1859 până la Primul Război Mondial, li,
Târgu-Mureş, Ed. Nico, 2009, p.113,115.
174
Protopopiatul Ortodox Român Reghin. Monografie-Album, Reghin, Ed. Gloria, 2006, p.38, 135136, 191.
175
Tabloul arhitecţilor diplomaţi ai corpului arhitecţilor din România, etc., Bucureşti, 1939, p.17.
176
Catastrul numerelor de case li dosarul adreselor oraşului Reghinul Săsesc, 1924.
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sistematizate avea ca limită: Piaţa de Joi - strada Mihai Viteazul - strada Grădinarilor,
spre sud-vest strada Cărpiniş. După anul 1924, străzilor nou-create sau li s-au atribuit
denumiri, precum: strada Aron Pumnul, azi strada Crinului; strada Timotei Cipariu, azi
Secerişului; strada C. Porumbescu, azi Garofiţei; strada Simion Bărnuţiu, azi Cărpiniş;
strada Al. Vlahuţă, azi Făgetului; strada Libertăţii, azi Primăverii; strada Romană, azi
Morii şi strada Grădinarilor, care şi-a păstrat numele. 177 În urma unificării ReghinuluiSăsesc cu Reghinul-Unguresc, noua localitate Reghin, ajunge la un număr de 83 de
străzi.

Alte noi construcţii vin şi întregesc zestrea urbană a oraşului. În anul 1928 se fac
dotări la cinematograful de pe strada Republicii; tot în acel an este modernizat ştrandul
oraşului; sunt efectuate lucrări de amenajare a parcului "Carmen Silva", pădurea
Rotundă de azi etc.
Concomitent sunt luate mai multe măsuri privind buna gospodărire a localităţii.
La 15 iunie 192 7, Adunarea Permanentă a Primăriei ia hotărârea pavării şi asfaltării
unor străzi. Astfel s-au amenajat trotuare în străzile Averescu (str. Şipoti.1lui), pavarea
străzilor Gării, Sării şi Brătianu (azi Republicii), urmate de străzile Episcop Teutsch, azi
str. Şcolii, lucrări care au costat 10.617, 153 lei. În anul 1928 se betonează pârâul
Trandafirilor, urmată de modernizarea şi canalizarea a şapte străzi din zona centrală. 178
În anul 1935 s-au realizat 3500 mp trotuare, iar în anul 1939 s-a început pavarea şoselei
179
naţionale Târgu-Mureş - Reghin - Topliţa.
Privitor la realizările edilitare din
perioada interbelică vom reveni la timpul potrivit.

177
178
179

Ioan I. Costea, Destin şi Istorie, p. 318.
Ioan I. Costea, Destin şi istorie, p. 316-317.
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, dos.312, f 8-13.
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VI.

MONUMENTELE ORASULUI
'

În cazul Reghinului, monumentele istorice şi de arhitectură şi înscrise ca atare,
au o densitate redusă (18 clădiri), fapt care îi diminuează oarecum valoarea de unitate a
ansamblului arhitectural al oraşului. Piaţa Petru Maior, cel mai mare spaţiu deschis din
interiorul oraşului, se află la întretăierea principalelor străzi de penetraţie în oraş, cu
străzile: Mihai Viteazul, Călăraşilor - Republicii, Pandurilor. În piaţa Petru Maior, unde
se găsesc cele mai numeroase clădiri ce întrunesc calitatea de monumenbt istoric şi de
arhitectură, se află doar 8 monumente înscrise. Potrivit listei cu monumentele istorice
180
şi de arhitectură,
prezentăm monumentele cu indicarea lor în planul de situaţie ce
cuprinde piaţa şi străzile limitrofe (fig. 30), cu menţiunea că în marea lor parte sunt case
de locuit. a - Piaţa Petru Maior nr. 2 (MŞ-II-m-B-15766); b - Piaţa Petru Maior nr. 8
(MŞ-II-m-B-15767); c - Piaţa Petru Maior nr. 10 (MŞ-II-m-B-15768); d - Piaţa Petru
Maior nr. 17 (MŞ-II-m-B-15769); g - Piaţa Petru Maior nr. 34 (MŞ-II-m-B-15770); h Piaţa Petru Maior nr. 35 (MŞ-II-m-B-15771); i- Piaţa Petru Maior, nr. 41 (MŞ-II-m-B15772); j - Piaţa Petru Maior nr. 54, la care aparţine şi clădirea de la nr. 55 (MŞ-II-m-B15773); e - Strada Eminescu nr. 1 (MŞ-II-m-B-15763); f- Strada Eminescu nr. 5 (MŞ II-m-B-15764); m - Strada Călăraşilor nr. 1 - Casa parohială (MŞ-II-m-A-15761.02); n
- Strada Călăraşilor nr.I - Şcoala veche evanghelică (MŞ-11-m- B-15762); o - Strada
Spitalului nr. 1 (MŞ-II-m-B-15776); 1 - Biserica evanghelică, strada Călăraşilor nr. 1
(MŞ-II-m-A-15761-01). Fără a fi cuprinsă în listă putem să considerăm monument şi
şcoala din strada Şcolii nr. 5 (1). Mai fac parte din categoria monumentelor (fig. 31 ),
clădirile din străzile: c - Liliacului nr. 1 (MŞ-II-m-B-15765) şi din strada Mihai Viteazul
nr. 95 (MŞ-II-m-B-15775). Tot fără a fi cuprinse în lista monumentelor, merită a fi
mentionate si alte două clădiri din zonă: a - Mihai Viteazul nr. 2; b - Mihai Viteazul nr.
'
'
1. Mai fac parte din categoria monumentelor alte câteva clădiri de pe teritoriul
Reghinului: str. Măcieşului nr. 5 - Biserica de lemn (MŞ-II-m-A-15744); str.
Vânătorilor nr. 5 - Muzeul Etnografic (MŞ-II-a-A-15777). Constatăm că sunt omise din
listă multe alte clădiri din zona centrală a Reghinului, unele dintre acestea constituind
adevărate valori istorice, arhitecturale şi artistice şi pe care încercăm să le punem în
valoare şi să le introducem în literatura de specialitate.
Zona centrală a Reghinului de azi, în mare parte, reprezintă o imagine a oraşului
reconstruit după distrugerile survenite în anul 1848, majoritatea clădirilor fiind
construite între anii 1850 - 1915, dar şi în perioada interbelică. Pe parcursul deceniilor,
multora dintre aceste clădiri li s-au adus modificări structurale şi de ordin estetic, fie ca
urmare a schimbărilor de destinaţie, prin realizări de spaţii comerciale, fie lucrări de
"modernizare" ale parterului acestora, astfel încât stilul în care ele au fost realizate,
neobaroc, neoclasicist, eclectic sau secession, s-a păstrat doar la nivelurile superioare
180

Valori mureşene de patrimoniu. Lista monumentelor istorice, legislaţie, Documentar întocmit de
Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş, Ed. Tipomur, p.126-137. Ca ansambluri urbane sunt evidenţiate:
„Centrul istoric", respectiv Piaţa Petru Maior de la nr. 1-55 şi strada Mihai Viteazul până la
intersecţia cu strada Porumbei; ansamblul „Str. Petru Maior" de la nr. 4-55; ansamblul „Str.
Republicii" de la nr. 8-22, 24-32; Restul clădirilor sunt prezentate în text.
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ale clădirilor. Pe toate cele trei laturi ale Pieţii Petru Maior se află clădiri ale căror
elemente decorative sunt aproape unice în Transilvania, precum balcoanele din fier
forjat, consolele, ancadramentele etc. toate acestea conferind o personalitate aparte a
construcţiilor. Două imagini ale oraşului şi zonei centrale, provenind din ultima parte a
secolului XIX (fig. 32. a,b) şi începutul secolului următor, când încă s-au realizat prea
puţine modificări la clădiri, ne înfăţişează o unitate de frontoane alcătuind un şir
închegat de construcţii, atât de ordin stilistic cât şi volumetric.
În perioada interbelică, preocupan de protejare şi recondiţionare a
monumentelor din Reghin au fost mai puţine, dintre care amintim pe neobositul
cercetătător al bisericilor de lemn, Atanasie Popa, care , vizitând biserica de lemn din
Reghin consideră că „biserica este un monument istoric, arhitectonic şi sufletesc. Un
ajutor dat i de dă şi celor care au rătăcit şi trebuie adusă la adăpostul stranelor li
cărţilor bisericeşti atît de numeroase, tipărite de Petru Maior". 181 Tot în perioada
interbelică a fost trecută ca monument casa parohială din Reghin, ridicată în 1785, locul
unde a trăit Petru Maior. 182 În anul 1929 comunitatea evanghelică din Reghin se
adresează Comisiunii Monumentelor Istorice, să fie sprijinită pentru obţinerea a
I 00.000 lei, în vederea terminării restaurării bisericii evanghelice, ce-şi sărbătorea 600
de ani, în anul 1930, şi pentru care au realizat unele lucrări neautorizate în valoare de
peste 1.500.000 lei. 183
De-a lungul timpului, diferite evenimente, accidente naturale sau create de om,
au afectat fondul de clădiri din Reghin. În anul 1636, ard 64 case, iar în anul 1708,
curuţii lui Rakoczy Francisc provoacă un incendiu ce afectează biserica din cetate şi
zona din jurul ei. 184 În anul 1740, s-a produs un puternic incendiu, o mare parte din
localitate fiind transformată în "moloz şi cenuşă". Doar la 1O ani distanţă, un alt
incendiu, ce a izbucnit în partea de jos a localităţii, afectează "şcoala de fete'', care se
afla în strada Toamnei, fostă Entengasse - "Raţelor'', la intersecţia cu strada Verii de
lângă Pârâul Trandafirilor. 185 Deosebit de distrugător a fost incendiul din 11 iulie 1767,
când în câteva ore a mistuit 2 I de case, cu toate anexele gospodăreşti ce le aveau. 186 În
anul I 770, un alt incendiu, pornit de la casa unui dogar, aflată în aproprierea
Judecătoriei de Ocol, azi clădirea gimnaziului "Alexandru Ceuşianu", din Piaţa Petru
Maior nr. 11, cuprinde piaţa până în "părţile de jos ale oraşului", apoi se extinde în
strada Morii de Sus (Obere Muhlgasse), azi strada Sării, până la moară aprinzând
stăvilarul. 187 Din cronica familiei Elsen aflăm: ,,Anul 1830, pe 29 iulie, a izbucnit focul
la Samuel Schwab şi a ars la Georg Schwab, Johann Burger, la Daniel Schwab
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Atanasie Popa, Biserica de lemn din Reghin, în ActaMN, 1977, p. 405-409.
Ioan Oprea, Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania şi Banat după Marea
Unire, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988, p. 72.
183
Adresa Presbiterului evanghelic din Reghin, nr. 683, din 15 iunie 1929 în Arhiva Comisiunii
Monumentelor Istorice, fond 5.32, Dosar Biserica Reghin.
184
Jofiph Haltrich, op. cit., traducerea, p.4.
18s
Hellwing Wilhelm,
Beintrage zur Geschichte der Săchsisch Regen ( Contribuţii Ia istoria
Săchsisch Regener Wochenblatt (Foaie săptămânală a Reghinului
Reghinului săsesc), în
„Săsesc), Doc. Nr. CCCXV.
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Ibidem, doc. Nr. CCCll.
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Ibidem, doc. Nr. CCCVll.
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Fig. 30. Cartarea clădirilor declarate monument din zona Pieţii Petru Maior.
Prezentarea monumentelor în text
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Fig. 31. Cartarea clădirilor declarate monument din zona străzii Mihai Viteazul.
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Reghin la începutul secolului XX.
a oraşului; b - Piaţa Petru Maior în 1903 (Ilustrate)
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şopronul, acoperişul

pe-o parte (?), lui Boltizar casa lui Hameridner grajdul; un
incendiu groaznic ". Un alt incendiu, din 8 ianuarie 1832, distruge casa cronicarului
Samuel Elsen, din strada Şcolii, fostă Bisericii. 189
Clădirile care fac parte din categoria monumentelor istorice şi de arhitectură şi
înscrise ca atare, încercăm să le prezentăm aparte, grupate pe categoriile de folosinţă,
cum ar fi bisericile, clădirile de interes public, casele de locuit.
188

A.

CONSTRUCŢII

RELIGIOASE

Biserica evanghelică. Cu toate distrugerile suferite de-a lungul veacurilor,
biserica evanghelică, sau „Biserica Săsească", cum este cunoscută de locuitorii din
Reghin, rămâne principalul edificiu arhitectural din oraş (fig.33. a,b). Despre monument
şi trecutul său s-au scris mai multe lucrări, unele aspecte fiind contradictorii şi în
prezent. Ne rezumăm la prezentarea doar a câtorva lucrări: Joseph Haltrich, 190 în
cunoscuta-i sa monografie se referă şi la biserică; Paul Niedermaier, 191 în contextul
dezvoltării urbanistice a unor localităţi transilvănene se referă şi la Biserica din Reghin;
în anul 1974, Gheorghe Arion, 192 prezintă câteva decoraţii sculpturale păstrate la
biserică; un studiu dedicat monumentului este publicat de autorul prezentei lucrări, 193 cu
o bogată bibliografie, numeroase planşe şi fotografii; câteva impresii lasă, în anul 1999,
194
şi cunoscutul istoric Dorin Ioan Rus,
iar în anul 2002 Denes Ilona 195 face câteva
referiri la istoricul bisericii. De remarcat istoria bisericii întocmită de arhitectul Gustav
Muller, 196 realizatorul lucrărilor de renovare a bisericii, din anii 1952-1958.
Secolul al Xiii-lea reprezintă perioada de generalizare a artei de tip occidental în
Transilvania, începând cu romanticul târziu şi continuând cu cel gotic timpuriu,
Bbserica evanghelică din Reghin face parte din categoriile celor realizate în această
perioadă de trecere de la romanic la gotic, înainte de începerea campaniei de ridicare a
bisericilor gotice, orăşeneşti, ca cele de la Braşov, Sibiu, Cluj sau Târgu-Mureş. De
altfel, istoricul de artă Vasile Drăguţ arăta că: ,formele de Întâlnire dintre romanic şi
gotic persistă În mai multe localităţi mici, dar prospere, ale căror comuniăţi făceau
eforturi să Înalţe locaşe potrivite cu ambiţiile de afirmare. Aşa este biserica din
Reghin, la care se lucra Între anii 1321 - 1330". 197
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Dorin -Ioan Rus, Cronica familiei Elsen din Reghinul-Săsesc, în Reghinul cultural, VI, 2002, p. 71.
Dorin-Ioan Rus, Cronica familiei Elsen din Reghinul-Săsesc, în Reghinul cultural, VI, 2002, p. 71.
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XVII, Heidelberg, 1966.
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Deci, lucrările la biserică sunt începute în secolul al Xiii-lea, mai degrabă
aproape de sfârşitul acestuia, deoarece planul bazilical înscrie forme romanice (fig. 34.
a,b ). Desfăşurate, cu începere din anul 1321, lucrările la biserică sunt finalizate în anul
1330, corespunzătoare celor de la bolţi şi turn, în forme gotice, aşa cum arată şi
inscripţia ieşită la iveală în timpul reparaţiilor de după incendiul din 1848: „ANNO .
DOMINI . M/CCCXXX . CONSTRU/ITUR . DOMUS MA/RIE . TEMPORE .
NIC/OLAI . PLEBAN . CU. I REBUS . MAGISTRI. I THOME . PATRONI .
ECCLESIE" (Construită în anul Domnului 1330, în cinstea Mariei, în timpul parohului
Nicolae, de magistrul Toma, patronul parohiei). De altfel, elemente stilistice ale
portalului de vest apar şi în multe detalii din interior, fapt ce presupune că în anul
respectiv clădirea a fost terminată. Presupunem că în perioada anilor 1321-1330 a fost
realizată şi sacristia. Aproximativ în jurul anului 1400 intervin primele modificări în
stilul gotic, în primul rând, prin înzestrarea faţadei cu noi ferestre de dimensiuni mai
largi, bogat decorate, din care s-a păstrat fragmentar doar una, în prezent încastrată pe
peretele nordic al bisericii.
În anul 1630, este realizată capela „Sfântul Laurenţiu" de pe latura sudică a
bisericii, având dimensiunile de 9,80 x 6,80 m, precum şi intrarea acoperită situată
alături. Prin construirea acestei capele cel puţin două dintre cele patru ferestre gotice îşi
pierd funcţionalitatea. Rămânând la inscripţie mai constatăm unele aspecte. În mod cert
biserica este dedicată Sf. Fecioare Maria şi nicidecum Sf. Laurenţiu. Preotul Nicolae
este cel pomenit în registrele de dijme papale din anii 1332-1335. În ceea ce priveşte
ctitorul bisericii, sunt două opinii diferite. În majoritatea cazurilor, Thoma Banffy de
Losoncz este considerat patronul bisericii, însă alte opinii îl desemnează pe Thoma
Szechenyi, voievodul Transilvaniei între 1322-1342. Interdependenţe structurale şi
formale pot fi sesizate în unele zone ale arhitecturii gotice din Transilvania. Una dintre
acestea este soluţia formală a portalurilor vestice, între care şi cele de la bisericile din
Reghin sau Târgu-Mureş, care au supravieţuit până la începutul secolului al XV-lea.
În scurta lor descriere, Ernst H. Philippi şi Wigand Weltzer, 198 arată că biserica
este o bazilică în stilul gotic timpuriu, cele mai vechi componente fiind întâlnite la cor,
culoarul de sud, turnul cu scări, cât şi în partea vestică, precum indică inscripţia
amintită. Planul altarului prezintă o formă pentagonală, spre vest având amplasat turnulclopotniţă, al cărui etaj cuprinde o galerie. Lungimea interioară, inclusiv arcul triumfal,
este de 9,90 m, iar lăţimea este de 6,85 m. În general, planul prezintă caracteristicile
stilului romanic. Autorii prezintă planul clădirii cu etapele de construire, precum şi o
schemă cu relaţia proporţiilor ale navei faţă de altar şi turn (fig. 35. a,b ).
Apropiată ca perioadă de construire şi stil iniţial este şi fosta biserică din
învecinata localitate Suseni, aflată la est de sat spre râul Mureş 199 (14 decembrie 1314
ca Felfala - Satul de sus, în germană Brennsdorf), al cărei preot Nicolae plăteşte pentru
anul 1332 o dijmă de un loton de argint. Lucrările la biserică se desfăşoară din prima
parte a secolului al XIV-lea, ca şi edificiul de la Reghin, din perioada de trecere de la
arta romanică la cea gotică. După Joseph Haltrich, după ce biserica a fost luată de către
198

Ernst H. Philippi şi Wigant Weltzer, op. cit., p. 96-99.
Ioan Eugen Man, Un vechi monument de artă medievală: Biserica veche reformată din Suseni, în
Reghinul cultural, VI, 2002, Reghin, p. 49 - 59.
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reformaţii

maghiari, prin anul 1757 şi ultimul sas a părăsit localitatea Suseni. Decanul
Capitlului Reghin, Michael Schuller, prin deceniul şapte al secolului al XVIII-lea, legat
de această acţiune arăta: „ Susenii, după timpul tulburărilor s-a despărţit de biserica
noastră şi Capitlul Reghin şi s-a alăturat la biserica ungară". 200 Aceste forme de plan
le întâlnim la bisericile de la Agrişteu, Maiad, Cipău, Sântana de Mureş etc., toate din
judeţul Mureş. Şi aici, portalul reprezentativ este amplasat spre vest, fapt ce dovedeşte
că formele îndrăgite au constituit un împrumut de la numeroase biserici.
Aşadar, la sfârşitul secolului al XVII-lea, biserica din Reghin era terminată, ca,
la câţiva ani distanţă, în 1708, un puternic incendiu să distrugă o bună parte din edificiu
şi astfel, timp de peste şapte decenii acesta rămâne în ruină, fără acoperiş, iar latura
nordică fiind demolată până la pământ. Lucrările de restaurare a bisericii sunt efectuate
doar în anul 1778, prin reconstruirea peretelui exterior şi a colateralei nordice, boltirea
navei principale, cât şi prin lucrările de consolidare. Doar la şapte decenii, în anul 1848,
după cum am mai arătat, biserica este din nou incendiată, suferind importante distrugeri,
toate acestea alterând înfăţişarea originală a edificiului. Între anii 192 7-1930 în ajunul
sărbătoririi a 600 de ani de existenţă a bisericii, sunt realizate ample lucrări de
restaurare, între care şi montarea marilor ferestre în stil gotic, lucrările ridicându-se la
suma de 1.500.000 lei. Lucrările de renovare sunt conduse de către arh. Gustav Muller.
Structura bazilicală asociată cu volumul edificiului şi sobrietatea formelor, ca şi
proporţiile încă reduse ale deschizăturilor, constituie o referinţă la fondul romanic
tradiţional din Transilvania (fig. 36. a, b, c, d). Noul stil, cel gotic, la început se simte cu
timiditate, el fiind reprezentat prin turnul-clopotniţă de pe latura de vest a bisericii, care
era în faza de edificare. În plan, biserica din Reghin, prezintă, deci, forme bazilicale,
fiind subîmpărţită în trei nave, din care nava centrală, cu o lăţime de 6,95 m, iar
colateralele, a câte 2,60 m. Navele sunt delimitate prin cele trei perechi de sâlpi de
formă pătrată, articulaţi cu arce gotice. În lungime de 16 m, nava centrală prezintă patru
travee de formă dreptunghiulară. La capătul de est nava se continuă cu altarul- corul principal, în lăţime de 6,93 m şi care se compune dintr-o travee şi o absidă poligonală
(fig. 3 7.a). În partea de vest a celor trei nave este situat nartexul, îngust de 2, 70 m,
acoperit cu bolţi în cruce, sluijind ca intrare tampon. Deasupra nartexului, respectiv în
dreptul navei centrale, pe axa principală, se înalţă turnul de secţiune aproximativ
pătrată, cu o înălţime totală de 34 m .
Aproape sincronic cu activitatea la biserică, se desfăşoară şi lucrările la sacristie,
care este amplasată pe latura de nord a altarului. Cu dimensiuni interioare de 5,00 x 3, 75
m, deci destul de reduse, sacristia comunică cu altarul printr-o uşă dreptunghiulară, dar
şi cu exteriorul, printr-o uşă de pe latura estică. Credem că sacristia a fost realizată între
anii 1320-1330, deci când lucrările la biserică erau pe sfârşite.

200

" Felfalu, post tempora distrubirom ab ecclesia noastra et Capitula Regensi est avulsum et
ecclesiae hungaricae affixum", Joseph Haltrich, Zur Geschichte von Săchisch-Regen seit dem letzen
hundert Jahren, în Archiv des Vereins fur siebenburgisches Landeskunde, 1858. Kronstadt.
O
află
la
traducere prescurtată din anii 1960-1970 a acestei monografii, efectuată de Ioan Bogdan, se
Biblioteca Municipală din Reghin, iar în copie la autorul lucrării de faţă, constituind sursa
mai
multor informaţii şi citate.
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Revenind la capela din anul 1630 (fig. 37.b), existenţa acesteia, ca şi a statuii de
pe zid, ridică totuşi unele întrebări. După părerea fostului preot Johann Orendi, capela ar
fi fost realizată anterior bisericii, ca fiind capela „Sfântului Laurenţiu", 201 una dintre
cele patru capele amintite ca existente în secolul al XIV-iea (Sf. Susana, Sf. Pancraţius,
Sf. Laurenţiu şi Sf. Severian). Presupoziţia nu este lipsită de raţiune, însă numai simpla
legendă care atribuie construirea capelei de către un călugăr înstărit, nu are niciun
suport documentar sau care să fie determinat arheologic. Cunoaştem faptul că în anul
1551, în urma Reformei, biserica trece în posesia confesiunii evanghelico-luterane, care
nu mai are reprezentări grafice sau sculpturale de sfinţi. Aceasta ar presupune că ea a
fost realizată într-o fază anterioară, însă nu înlăturăm posibilitatea amplasării statuii
după realizarea capelei în anul 1630. Alături capelei s-a edificat şi un portic, care
protejează portalul sudic, realizat, probabil, odată cu ridicarea bisericii. La colţul sudvestic al bisericii, între două contraforturi, se află scara în spirală, ale cărei rotunjimi
depăşesc limita peretelui, ea făcând legătura cu tribuna situată la primul etaj al turnului
unde se află şi orga (fig. 36.a). Pe latura nordică biserica mai are un portic, care
presupunerm că a fost realizat în anul 1778, odată cu construirea colateralei nordice.
(fig. 38.a).
Cu toate modificările structurale şi arhitecurale survenite, biserica prezintă
totusi
, forme si
, detalii deosebite si
, de o certă valoare artistică. Interiorul este dominat de
cele două curente artistice, gotic şi baroc. Elementele gotice s-au păstrat cel mai bine la
capelă, care este acoperită cu o boltă pe ogive şi un capăt de absidă, decorate cu două
chei de boltă din piatră reprezentând motive florale (fig.38.b). Ogivele ce se despriund
direct din peretele capelei, au un profil format din două cavete. Forme gotice întâlnim şi
la colaterala sudică, la care cheile de boltă conţin reprezentări zoomorfe. În schimb nava
centrală şi colaterala nordică poartă amprenta barocului. În urma incendiului din anul
1708 tavanul romanic al navei centrale, confecţionat din lemn, a ars în întregime
inclusiv acoperişul, iar colaterala nordică a fost distrusă. Timp de şapte decenii biserica
a rămas în această stare, până în anul 1778 când este renovată. Cu această ocazie nava
centrală este acoperită cu calote boeme, despărţite prin arce dublouri ce se sprijină pe
cele trei perechi de stâlpi prevăzuţi cu pilaştri. De asemenea, şi colaterala nordică este
reconstruită, tot în stil baroc, cu zidărie de cărămidă., formând două empore suprapuse,
articulate de stâlpii principali prin arce masive şi care comunică cu tribuna primului
etaj. Nu cunoaştem autorul acestor renovări, însă nu excludem posibilitatea participării
arhitectului Schmidt Pal din Târgu-Mureş, care, în perioada respectivă conducea
lucrările de ridicare a castelului lui Teleki Laszlo de la Gomeşti, iar mai târziu
depozitele militare de la Reghin. 202
Dintre vechile elemente arhitecturale păstrate în interiorul bisericii remarcăm
frumosul portal al sacristiei, realizat probabil înainte de anul 1551, când biserica ajunge
201

Joseph Haltrich, Date privitoare la întocmirea monografiei oraşului Reghin şi a satelor din jur,
Traducere prescurtată după lucrarea în limba germană (Zur Geschichte der Stadt Săchsisch- Regen
seit letzten 100 Jahren), Manuscris aflat în copie în colecţia autorului lucrării de faţă.
202

Bir6 J6zsef, A Gernezsegy Teleki-kastely ( Casteluyl lui Teleki din Gorneşti), Budapest,1938, p.
28.
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în mâna luteranilor. Portalul aparţine fazei târzii a goticului ce se conjugă cu trecerea la
Renaştere şi prezintă profile încrucişate, cu întoarcerea lor spre golul uşii. Deasupra
uşii apare stema veche a oraşului, decor mai puţin întâlnit la portalurile gotice târzii. Pe
latura sudică a capelei se află două firide din piatră cioplită, care aprţin fazei de început
a goticului şi anume: o firidă - scaun - pentru două persoane, care, în partea superioară
se termină cu câte un triunghi şi a doua firidă de formă dreptunghiulară, care deasupra
are un bloc de piatră decorat cu forme de relief romane (fig. 39.a). La capătul de vest al
navei centrale, sub scara în spirală, ca element de suport, se află o consolă cu guler din
piatră, sub forma de con inversat, care, în partea superioară reprezintă două registre cu
câte trei laturi, iar partea inferioară, ascuţită, înfăţişând un bogat decor de vrejuri cu
frunze de viţă şi ciorchini.
Zidăria bisericii este realizată din piatră, pereţii exteriori având grosimi de 115 120 cm, ai sacristiei de 105 cm, iar ai capelei din anul 1660, de 90 cm. Cei patru stâlpi
pe care se sprijină turnul şi galeria sunt masivi, de câte 11 O x 95 cm.
Faţada principală, orientată spre vest, este dominată de turnul-clopotniţă,
înzestrat cu portalul gotic, ea fiind articulată prin câte două perechi de contraforturi de
mărimi şi forme diferite. Portalul (fig. 39.b) se înscrie tipologic în seria deschisă de
portalul bisericii din Alba Iulia şi cel al mănăstirii cistericane din Cârţa, care se
răspândeşte la bisericile săseşti de pe valea Târnavelor, dar şi la bisericile ordinelor
franciscane de la Turda sau Târgu-Mureş. Restul faţadelor, la fel, sunt dotate cu
contraforturi ce indică boltirea gotică a încăperilor. Faţada sudică urmăreşte interiorul
bazilical. Iniţial, şi la această biserică s-a prevăzut o faţadă cu două turnuri, însă ulterior
a fost schimbată în faţadă cu cu turn central. Existenţa ferestrei ce se deschide din turn
în nava centrală pare să confirme afirmaţia noastră. Pe peretele sudic al parterului s-au
amplasat trei table comemorative din anii 1715, 1718, pe aceasta fiind vechea stemă a
oraşului cu cornul vânătoresc şi din anul 1803. Pe partea sudică a bisericii se află capela
„Sf. Laurenţiu", mai înaltă decât colaterala realizată ulterior bisericii. Ferestrele înalte
ogivele, cu muluri deosebite faţă de restul ferestrelor, aparţin artei gotice târzii de după
anul 1500.
Peretele nordic al navei prezintă urmele unor transformări, astfel sistemul
original bazilical al bisericii nu se mai observă. Faţada cuprinde un simplu zid, la care
adăugăm parterul din secolul al XIX-iea. Faţada cuprinde două şiruri de ferestre
(ogivale jos şi circulare sus), cele circulare luminând tribuna din secolul al XVIIII-lea,
aflat deasupra colateralei nordice (fig. 36. c,d).
Ca element decorativ principal al faţadei vestice, portalul este situat într-un
rezalit destul de modest dacă îl comparăm cu ale altor biserici, dar care totuşi perimte
adâncirea uşciorilor. Pe măsura ambrazurii sale (fig.40.a), portalul prezintă jambaje din
piatră de talie pentru sprijinirea frontonului triunghiular. Uşciorii din piatră sunt formaţi
din alternarea treptată a patru toruri, de diferite profile, cu opt cavete, cele situate între
montanţi fiind dublu îngemănate. În partea lor superioară uşciorii prezintă o friză
continuă care se substituie capitelurilor. Împodobite cu un relief nu prea înalt frizele
echilibrează compoziţia portalului punând totodată în valoare ambrazura lui. Pe latura
dreaptă a ambrazurii friza de capiteluri reprezintă ghinde şi frunze de stejar, care
compun desene simple, din păcate mai puţin lizibile (fig. 40.b). Friza de capiteluri
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Fig. 33. Biserica evanghelică.
a - Plan de situaţie; b -Aspect general
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Fig . 34 . Biserica evanghelică .
a - Plan parter; b - Secţiune longitudinală
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Fig. 35. Biserica evanghe!ică din Reghin, după E. Philippi şi W. Weltzer.
a - Plan parter cu etapele de construir e,; b - Schema proporţiilor
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Fig. 36. Biserica evanghelică. a - Exteriorul scării interioare; b - Capătul de
nord-est al absidei; c - Latu ra de nord a navei; d - Ansamblul cu fereastra gotică
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Fig. 37. Biserica evanghelică . a - Capătul de sud-est al absidei;
b - Capela „Sf. Laurenţiu"' cu porticul de intrare
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Fig. 38. Biserica evanghelică. a - Porticul de pe latura nordică;
b - Interiorul capelei cu bolta gotică
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Fig. 39. Biserica

evanghelică .

a - N r şa cu fo rme de relief romane :
b - Portalul de vest
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Fig. 40. Biserica evanghelică . Portalul de vest. a - Schema montanţilor;
b - Friza de pe latura dreaptă; c - Friza de pe latura stângă
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Fig. 41. Biserica evanghelică .
a - Intrarea în sacristie; b - F aţ ada de nord cu fereastra gotică
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situată

pe partea opusă a ambrazurii, reprezintă frunze şi ciorchini de struguri (fig. 40.c).
La capătul dinspre uşă al celor două frize se află câte un înger, de proporţii reduse,
ambii conservaţi destul de bine. Principalul element decorartiv al portalului îl constituie
îngerul. Păstrat doar fragmentar, lipsindu-i capul, cu cutele draperiei destul de tocite,
piesa ia aspectul unei chei de arc pentru prima arhivoltă a portalului.
De apreciat, intrarea în sacristie (fig. 41.a) mai redusă ca proporţie, fiind
realizată din blocuri masive de piatră cioplită, lipsită de ornamente, singurul element
suplimentar fiind fereastra dreptunghiulară cu zăbrele, situată deasupra intrării. Ca decor
figurativ, apreciem cele două măşti, de fapt capete de expresie, a unui bărbat şi a unei
femei, respectiv a ctitorului şi a soţiei sale, ce le putem încadra spre finele secolului al
XIV-lea, însă ambele sunt destul de deteriorate. O statuie de pe latura de sud este
atribuită de Muller Gustav, 203 Sfântului Laurenţiu, fiind realizată în 1551, referirile
neavând însă niciun suport documentar.
Din nefericire, ferestrele gotice care împodobeau biserica nu s-au mai păstrat.
Actualele ferestre cu muluri de diferite forme sunt de dată mai recentă. S-a păstrat doar
o singură fereastră şi aceea fragmentar, în prezent îndeplinind rolul de ancadrament al
unei plăci memoriale (fig.41.b ). Odată cu construirea capelei „ Sfântul Laurenţiu", o
parte din cele patru ferestre a rămas în podul construcţiei adăugate, cu timpul ele fiind
distruse în totalitate. Fereastra rămasă a fost descoperită de profesorul de desen
Wortitsch, care, în anul 1888 îi face o primă descriere mai largă în publicaţia
„Korrespondenzblatt", menţionând că este o fereastră gotică cu forme mai rar
întâlnite. 204 Cu ocazia realizării reparaţiilor la biserică, în anii 1928-1930, fereastra
rămasă a fost montată pe peretele nordic al bisericii. Principalele elemente sculpturale
ale ferestrei o formează cele două măşti, de fapt două capete de expresie. În colţul de est
este reprezentat un bărbat, a cărui faţă este bine conturată, părul având plete lungi şi
fiind răsfirat. Expresia feţei poate fi constatată după ochii mari, buzele groase, iar
mustăţile stufoase. Masca situată în colţul vestic reprezintă capul unei femei, cu o formă
uşor prelungită şi încadrat de o năframă. Destul de distrusă, faţa nu ne îngăduie să
perzentăm alte detalii.
Făcând o analiză a celor două capete, Gusztav Muller,
consideră că ele
reprezintă pe amintitul Toma de Szekcseni şi soţia sa. Tot el apreciază că celelalte trei
ferestre gotice ar fi reprezentat pe Carol I Robert ( 1308-1342), Ludovic I cel Mare
(1342-1382) şi pe Sigismund de Luxemburg (1387-1437), sprijinitori ai artei şi
bisericii. Desigur, afirmaţia este cu totul hazardată, întrucât autorul nu are niciun suport
documentar.
Biserica de lemn a lui Petru Maior. Biserica de lemn din strada Măcieşului nr.
5 (fig.42.a,b) o găsim în literatura de specialitate în mai multe lucrări, 205 şi de aceea ne
203

Muller Gustav, Die evanghelische Kirche von Săchsisch-Regen în Volkskalender, s.1. 1965.
Gusztav Muller, Dieevanghelische Kirke von Saschischii-Regen, în Volkskalender, 1965.
205
Atanasie Popa, Biserica de lemn din Reghin, în Acta MN, XIV, 1977, p. 405-409; Ioana CristachePanait, Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba-Iuliei, mărturii de continuitate şi
creaţie românească, 1987, Ed. Episcopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei, Alba-Iulia, p. 263-266;
Man Ioan Eugen, Două vechi monumente de artă românească de pe Valea superioară a
204
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limităm a prezenta doar unele chestiuni de ordin tipologic şi arhitectural-estetic. În

literatura de specialitate biserica a intrat sub hramul "Sf. Nicolae", denumire preluată de
Atanasie Popa şi Man Ioan Eugen, însă o întâlnuim şi sub hramul "Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril", la Ioana Cristache-Panait si Beatrice Budea. Însă cu mult mai bine
'
este cunoscută ca biserica lui Petru Maior, datorită faptului că în aceasta, între anii
1784-1809, marele cărturar român a îndeplinit funcţia de protopop al Gurghiului.
Monumentul face parte din grupul tipologic caracteristic zonei superioare a
Mureşului „importat" din Moldova, având o compoziţie planimetrică de tip trilobat, cu
abside poligonale. Este tipul de plan care în zona Mureşului Superior îl întâlnim la
bisericile de lemn din Tulgheş, Bilbor şi Topliţa, însă ceea ce este curios, biserica de la
Reghin, deşi este cea mai îndepărtată de zona de unde provine, este cel mai devreme
realizată. Datarea o facem în raport de datele statistice, coroborate cu inscripţiile
întâlnite la biserică. Astfel, punerea pietrei de temelie o putem considera ca înainte de
anul 1744 şi, în orice caz, post 1733.
Ca la mai toate bisericile de lemn din Transilvania, dimensiunile monumentului
de la Reghin sunt modeste, lungimea totală fiind de 18,85 m, lăţimea în dreptul naosului
de 5,30 m, lăţimea din dreptul absidiolelor de 9,60 m, iar a altarului de 3,30 m. În
dreptul naosului, acoperişul se ridică la 7,30 m de la nivelul pardoselii, iar turnul ajunge
la 11, 70 m înălţime.
Aşa cum se prezintă astăzi biserica, ea a luat naştere în două etape constructive.
În prima etapă, între anii 1733-1744, se realizează clădirea, păstrând un plan
dreptunghiular, cu absida pentagonală decroşată (fig.43. a,b) şi cu două absidiole
laterale, tot pentagonale, totul înscriind cele trei spaţii şi anume: pronaosul cu o lungime
de 3,50 m, naosul de 8,15 m şi altarul de 1,30 m lungime. Atât pronaosul, cât şi naosul
au pereţi comuni din bârne lungi, ce se sprijină pe rame masive de stejar, fasonate pe
patru feţe, îmbinate în sistemul "în chetoare", dând naştere acelor aripi-consolă,
deosebit de eficace în sistemul constructiv şi cu mare efect decorativ.
În anul 1857, este adăugat pridvorul cu turn deasupra, cele două faze fiind uşor
de identificat prin sistemul constructiv diferit. Pentru prima etapă am văzut sistemul
constructiv, în schimb, în a doua etapă, ce cuprinde pridvorul, deasupra căruia se înalţă
turnul, acesta se sprijină pe stâlpi masivi de lemn şi se compune dintr-un corp prismatic,
închis cu scânduri verticale şi un acoperiş în trunchi de piramidă până la un foişor, cu
deschideri traforate şi care se termină cu un coif prismatic, de dimensiuni mai mici.
Spaţiul interior prezintă caracteristici particulare, faţă de celelalte trei biserici cu plan
asemănător. Pridvorul este acoperit cu un tavan, pe când pronaosul şi naosul au un
acoperiş unic, o boltă semicilindrică. Deasupra absidelor se află acoperişul tronconic.
Separată de naos prin catapeteasmă, absida altarului, ce circumscrie un plan pentagonal,
este acoperită cu o boltă cilindrică mai coborâtă decât aceea a naosului. Acoperişul este
învelit cu şindrilă. Liniatura bârnelor este întreruptă de deschiderile ferestrelor, dintre
care aceea de pe latura sudică a pronaosului a fost realizată în anul 1857, odată cu
extinderea bisericii spre vest, înlocuind vechea intrare, din fericire cu păstrarea

Mureşului,

în Marisia, XXVII, Etnografie. Artă. Artă populară. Fascicola 2, 2003, p. 7-48;
Budea, Biserica de lemn "Sfinţii Arhengheli" din Reghin, în Reghinul cultural, VII, 2004,
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Beatrice
p.36-64.
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Fig. 42 . Biserica de lemn .
a - Planul de s it u aţie; b - Aspect general
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a - Plan parte r; b - Secţiune longitudinală
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Fig. 44. Biserica de lemn. a -Ancadramentul fostei intrări;
b - Ancadrament de ferea stră. După Ioana Cristache-Panait
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Fig. 45 . Bi serica de lemn.
a - Ancadramentul fostei intrări; b - Vedere absidă
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ancadramentului, deosebit de artistic decorat (fig.44.a,b ). La rândul lor, şi ferestrele de
la capătul absidei şi de la absidiola sudică, sunt decorate cu balauri încoronaţi (fig. 45.
a,b ), asemănăror cu cel de la fosta intrare. Din pictura interioară s-a păstrat doar aceea
de la absida altarului şi care cuprinde o diversă iconografie, creaţia lui Toader Zugravul.

B.

CONSTRUCŢII

DE INTERES COMUN
a. Şcoli

Activitatea şcolară la Reghin se desfăşoară de peste 550 ani. Un document datat
la 1 ianuarie 1460, aflat în arhivele oraşului Bistriţa, se referă la conflictul dintre
Valentinus Pellfex şi Jacobus Literatus, primul fiind reprezentat de Petrus (Petrus,
Magister, Rector scholarum), din Reghinul Săsesc. 206 În anul 1483, la 7 martie, mai
este amintit şi rectorul „ Mathias Literatus Scholastikus in oppido Legen in partibus
Transilvaniae sito, jilio Georgius Wallasch" Întrucât obiectul studiului nostru este
evoluţia construcţiilor o să ne referim doar la şcoala mai veche, din strada Călăraşilor
nr. 1, cuprinsă în lista monumentelor.
Şcoala

din strada Călăraşilor nr. 1, actualul colegiu „Augustin Maior" (fig.
46. a,b ), este situată lângă biserica evanghelică. Într-o primă fază, şcoala constituia un
turn de apărare, de formă pătrată, situat în partea de sud-est a zidului de apărare,
aproximativ la intrarea în curtea şcolii. În acest turn, cu parter şi etaj, cu două încăperi,
au frecventat şcoala copiii, băieţi şi fete, până la construirea şcolii de băieţi în partea de
nord-est a zidului de apărare. Probabil, încă de pe atunci s-a produs separarea copiilor
pe sexe, cu o încăpere pentru fiecare. Mai târziu, devenind neîncăpător, turnul este
părăsit şi este vândut unor familii, cu scopul depozitării unor produse agricole. În anul
I 778, în partea de nord-est, lângă casa parohială, se construieşte o nouă şcoală de băieţi
cu trei clase. Pe frontonul clădirii s-a montat o placă cu următorul conţinut: „ Scala
MVsis RengelenlbVs DenVo exstrVcta Plastore ID I amino I Paulo Bognero O I ppidi I
Privilegiali I Consule D I amino I M I ichele I Loesch, Aedibus Samuele Croner el
Zacharia Schuler" Anul: MDCCLXVVVIII" - 1778 (În traducere: Şcoala dedicată
ştiinţelor din Reghin, construită prin domnul preot Paul Bogner, în timpul domnului
primar al acestui târg privilegiat Michael Loesch şi al edililor Samuel Croner şi Zaharia
Schuller).
Devenind neîncăpătoare, în anul 1822, se ridică o nouă şcoală în nord-vestul
zidului de apărare, lângă clădirea vechii primării, aceasta fiind construită în 1803.
Această nouă şcoală de băieţi, ce cuprinde 4 clase, în anul 1835 este extinsă cu a cincea
206

Un scurt istoric al şcolilor săseşti din Reghin în: Hans Ganesch, 550 ani de învăţământ german în
Reghin 1460-2010, Reghin, 2010. „ ... iudiciet iuratis in oppido Reghen commorantibus viciuis et
fratribus nobis dilectis, quod in nostrom veniens procesentiam Miscretus magister Petrus rector
nostrae
scholarum de eadern nobis, debita cum instantia supplicare curavit, ut copiaru sentensiae
pro parte Valentari Delleficis contra Jacolum literastum concivium Vestrorum ... " Idem, Istoricul

învăţământului

german la Reghinul

Săsesc

Reghin, Ed.li,

Târgu-Mureş,
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mcapere de clasă. O placă de pe frontispiciu avea inscripţia: „SCHOLA MUSJS
REGENIENSIBUS SACRA PAROCHO CZIRNER CONSULEQUE HELVIG QUINTA
AUGUST! ESTRUCTA ". Însă în timpul marelui incendiu din anul 1848, turnul a fost
distrus în aşa măsură, încât a necesitat dărâmarea lui în întregime, împreună cu o parte
din zidul de apărare. Încă înainte de anul 1830 se cumpără un teren, la sudul zidului de
apărare, pe care, în anii 1831-1832, maestrul Fr. Conrad, construieşte şi dă în folosinţă
şcoala de fete şi locuinţa dascălului. În anul 1839, şcolii i se mai adaugă o clasă, numită
„clasa ungurească", destinată învăţării cititului în limba maghiară. Însă în anul 1848, pe
lângă alte numeroase clădiri, a ars şcoala construită în anul 1822, precum şi primăria.
Timp de câteva luni, şcoala a funcţionat în trei încăperi ale clădirii „Ballhaus", unde a
funcţionat şi Primăria.

La 27 iulie 1861, adunarea lărgită a reprezentanţilor comunităţii evanghelice, ia
hotărârea de a se efectua, în regie proprie, reconstruirea Şcolii de fete pentru a se putea
găzdui Şcoala Elementară şi noua Şcoală Reală. Fetele urmau să fie mutate în sălile
vechii şcoli de băieţi de pe lângă casa parohială. S-a mai prevăzut supraetajarea clădirii
şi extinderea ei spre sud. Propunerile fiind aprobate, imediat Compania Daniel donează
100.000 bucăţi cărămizi, ca a doua zi, Michael Walhner să ofere încă 50.000 cărămizi.
Lucrările sunt realizate de maistrul zidar Johann Muller, pentru prestaţia Ia.cută primind
suma de 2000 florini. 207 Au fost Ia.cute donaţii de saşii din Hecul de Jos, Ideciul de Sus,
Dedrad, etc prin prestaţii în muncă şi cărăuşie. Întrucât nu mai erau bani pentru
terminarea construcţiei, biserica evanghelică este nevoită să devină garant pentru un
împrumut de 2000 florini, reuşind ca lucrările să fie finalizate în septembrie 1862.
Situată la capătul superior al străzii Călăraşilor, şcoala, unde se află marginea
pieţii din faţa bisericii, ea devine un capăt de perspectivă (fig. 46.b). Cu o lungime de
20 m, clădirea se desraşoară pe două niveluri, parter şi etaj. Orientată spre stradă, faţada
principală înscrie 15 axe destinate ferestrelor şi doar axa a cincea de la parter este
destinată intrării largi şi arcuite. Cu o faţadă simplu tratată, aidoma barocului
transilvănean, faţada prezintă un câmp şi doar un profil simplu vine şi separă cele două
niveluri ale clădirii. În anul 1869, şcoala devine Gimnaziu Real Inferior ( Unter realgy
innanum), iar la 1883, Gimnaziu Inferior Evanghelic de 4 clase ( Vierklamges
Evanghelisches Gymnasium A.B.).
Şcoala romano-catolică

Date referitoare la şcoala romano-catolică din Reghin sunt puţine. În anul 1782,
romano-catolicii din oraş, construiesc din fondul bisericii o şcoală, fiind angajat un
învăţător. Nu după mult timp, în anul 1829, vechea şcoală fiind deteriorată, este
demolată, în locul ei fiind construită o nouă şcoală.

207

Wilhelm Hellwig, Die Entwicklung der Săchsosch .l.. Regnier ev. Knabenschule seit dem Jahre
1848 (Dezvoltarea şcolii evanghelice de băieţi din Reghinul Săsesc în anul 1848), în Progranun
der evanghlischen Unter - Realschule in Săchsisch-Regen am Schlusse der Schliahnes 1864/65,
p.18.
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Fig. 46. Colegiul „Augustin Maior" din strada Călăraşilor nr.1.
a - Imagine din anul 1894; b - Starea actuală
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Şcoala greco-catolică

O consemnare din anul 1786, face cunoscut existenţa unei şcoli în Reghinul
Unguresc. În prima parte a secolului următor, comunitatea românească cumpără de la
saşii din Reghinul Săsesc, un teren în strada Nicolae Bălcescu, cu scopul de a construi o
biserică, azi cunoscută sub hramul „Sfânta Treime". La numai trei ani este inaugurată
şcoala, dascăl fiind Gabriel Matei. Cu sprijinul lui Şerban Lupu, director al şcolii, în
anul 1835 construieşte o clasă, cu un învăţător. În 1885, şcoala este refăcută, având trei
încăperi. În paralel cu această şcoală, a mai existat o clasă în strada Mihai Viteazul nr.
85, pe a cărui teren avea să fie construită actuala şcoală, devenită Gimnaziul de Stat
„ Virgi 1 Oni ţiu".

b.

Instituţii

publice

Primăria oraşului

Reghin, din Piaţa Petru Maior nr. 41. Este una dintre cele
mai reprezentative clădiri din oraşul Reghin. Se află situată pe latura de est a Pieţii
Petru Maior, şi prin a cărei arhitectură constituie un punct de atracţie. (fig. 4 7 .a,b ). Este
realizată la începutul secolului al XIX-iea, în anul 1808, ca în anii 1850-1869 să fie
amenajată cu P+ 1 etaj. La rândul ei construcţia a suferit avarii în marele incendiu din
anul 1848.
Clădirea prezintă un plan în formă de „U" (fig. 48), spre stradă aflându-se corpul
principal, cu o lungime de 29,53 m şi pe o lăţime de 17 m. Aripa de pe latura dreapta
este mai lungă, de 29,16 m spre curte, care pe parcurs se îngustează până la 5,3 3 m
lăţime, pe când aceea de pe latura stânga este mai scurtă de 31, 1O m tot cu tendinţa de
îngustare, la capăt având 5,24 m (fig. 49.a,b ). Ulterior, în curte s-au mai realizat câteva
edificii şi anume, în continuarea aripii de pe latura stângă şi pe latura posterioară a
imobiulului, dar fără valoare istorică sau artistică. Ca urmare, aceste construcţii sunt
prevăzute a fi demolate, fiind emis Avizul Direcţiei judeţene pentru cultură, nr. 52/M
din 10 aprilie 2014. Câteva repere tehnice ale vechii Primării sunt următoarele:
suprafaţa construită = 1072, 93 mp; suprafaţa construită desfăşurată 2103, 34 mp;
suprafaţa utilă= 1332, 32 mp.
Spre piaţă clădirea are un aspect caracteristic sediilor administrative ale
localităţilor săseşti. În forme simeterice, faţada principală prezintă un număr de 6 axe ce
formează trei registre verticale, în ritmul 2-2-2 (fig. 50.a,b ), registrul de mijloc înscriind
un scurt ieşind. Golurile de la parter, identice, ce au o terminaţie arcuită, formează largi
vitrine dotate cu intrări în spaţiile corespunzătoare, aceea de pe axa a patra constituind
intrarea în curtea imbobilului, prin intermediul unui gang. La etaj, ferestrele de pe axele
1, 2, 5, 6 sunt identice, cu o terminaţie în trepte, împărţite în trei registre, cel de mijloc
fiind mai înalt cu câţiva cm, toate purtând elemente arhitecturale, neorenaştere şi
neogotic. Ferestrele de pe axele 3, 4 corespunzătoare ieşindului, au câte o terminaţie
arcuită (fig. 51 ). La nivelul celor două balcoane ale golurilor de la etaj, pe toată
lungimea clădirii se întinde un bandou, cu o lăţime de cca 80 cm, mărginit de profile
simple. Deasupra cornişei corespunzătoare ieşindului, se înalţă frontonul de
coronament, neorenascentist, având un traseu curbiliniu complicat şi volute simple,
subliniate de o profilatură. Câmpul frontonului este străpuns de cele gouă goluri drept-
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Fig. 47. Primăria din Piaţa Petru M aior nr. 41. a - Planul de situaţie;
b - Plan faţ adă . (După proiectul S.C. „Ungrprod S.R.L. din 2011)
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Fig. 50. Primăria din Piaţ a Petru Ma ior nr. 41 .
a - Aspec t gener al; b - Starea actuală
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Fig. 51.

Primăria

din Piaţa Petru Maior nr. 41.
a, b - Detal ii ferestre
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Fig. 52. Muzeul etnogra fic din st rada Vânătorilor nr. 5.
a -Aspect al clădirii principale; b - Bise rica de lemn din incinta muzeului
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unghiulare cu rol de guri de aerisire. Deasupra acestuia se ridică turnul prismatic ce se
termină cu un coif, totul ducându-ne cu gândul la arta barocă.
Realizaţi din cărămidă, pereţii perimetrali de la parter au grosimi de 65 cm, iar
cei din interiorul corpului central câte 40 cm. Peste parter se află planşeul din bolţi de
cărămidă, iar peste etaj, planşeu din lemn, cu tavan casetat, iar deasupra, în pod, pavaj
de cărămidă din şamotă. Prin cele două case ale scărilor se face legătura cu etajul,
circulaţia fiind asigurată de cele două coridoare dinspre curte, ce se sprijină pe stâlpi
ornaţi.

Muzeul Etnografic din strada Vânătorilor nr. 51 (fig.52. a), iniţial clădirea a
fost folosită ca locuinţă de familia Farkas şi care, prin naţionalizare trece în proprietatea
statului român. Prin Decizia nr. 16411159 a Comitetului Executiv al Regiunii Mureş
Autonomă Maghiară, ia fiinţă, începând cu 1 ianuarie 1960, Muzeul Etnografic Reghin.
Cu Decizia nr. 170/1961 Comitetul Executiv al Sfatului Popular Raional Reghin trece în
folosinţa instituţiei un teren de 2576 mp, aparţinător fostei străzi Karl Marx nr. 51.
Începând cu 1 septembrie 1961, ca prin Decizia nr. 439/ 1965 să se transfere şi un grajd
pentru amenajarea unui atelier de restaurare. Pe parcursul anilor, aici, în frumoasa
incintă a fostului conac, s-au amenajat numeroase construcţii săteşti, aduse de pe Valea
Gurghiului şi împrejurimi, între care, în anul 1997, şi biserica de lemn din lara de
Mureş, comuna Gorneşti, purtând hramul „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul" (fig.
52.b).
Clădirea principală a fost realizată în secolul al XIX-lea, probabil în anul
208
1892,
având forme eclectice. De remarcat rezalitul central al intrării în clădire, ce
cuprinde trei axe: o intrare pe axa centrală, formând un gol încheiat în semicerc, şi cele
două ferestre laterale, de mari dimensiuni, ce se încheie tot în semicerc. Deasupra
cornişei, mai înaltă decât restul clădirii, se înalţă timpanul, în forme curbilinii, casetat în
forme geometrice, în pătratul central având un orificiu în formă de cerc. Lateral
rezalitului, pe ambele părţi se desfăşoară faţada principală a clădirii, pe fiecare parte
având ferestre încheiate tot în semicerc. Toate ferestrele au ancadramente din tencuială,
simplu profilate. Acoperişil înalt, este frânt, pantele fiind relativ asemănătoare.
C. CLĂDIRI DE LOCUIT
Dacă

bisericile, uneori şi vechile unităţi şcolare au făcut obiectul prezentării lor
în literatura de specialitate, restul construcţiilor, fie de interes comun, fie cele de locuit,
prea puţin au făcut obiectul unei analize mai aprofundate. De aceea, în raport de datele
istorice, tehnice, stilistice obţinute, încercăm să prezentăm şi unele asemenea clădiri,
înscrise în nomenclatorul monumentelor, în primul rând dintre cele situate în Piaţa Petru
Maior.
Piaţa Petru Maior nr. 10. În zona de intersecţie cu strada Spitalului, se află o
interesantă şi reprezentativă clădire de locuit, ce face parte din categoria monumentelor
istorice şi de arhitectură (fig. 53.a,b ). Date privitoare la istoricul clădirii sunt puţine.
208

Viorel Grama, Contribuţii la monografia Reghinului, în Reghinul cultural, IX, 2009, p. 19
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Într-o primă etapă, clădirea a fost realizată în a doua jumătate a secolului al XIX-iea,
potrivit dosarului tehnic al imobilului aflat la fosta Întreprindere de Gospodărie din
Reghin, ea fiind indicată ca realizare în anul 1860. Din foaia de Carte Funciară a
imobilului nr. 3960, top nr. 410/1, rezultă faptul că în anul 1925 clădirea devine
proprietatea lui Gellner Albert. În anul 1950 imobilul este naţionalizat, fiind trecut în
proprietatea statului român, ca locuinţă. Prin Decizia nr. 604, din 7 iulie 1958, a
fostului Sfat Popular al oraşului Reghin, imobilul este repartizat Cooperativei
„Vulturul", ca birouri şi ateliere, ca, după anul 1990, să fie readusă la funcţiunea
iniţială, de locuinţă.
Potrivit planului de situaţie, terenul pe care este situată construcţia, are o lăţime
de 22,21 m, pe care o considerăm destul de mare, fiind orientată spre piaţă, cu o
adâncime, de 64,38 m, ce se întinde de-a lungul străzii Spitalului, totul desfăşurându-se
pe o pantă moderată. Forma terenului a impus crearea unei clădiri în „L". Consultând
releveul clădirii, cât şi planul de situaţie, constatăm că la aproximativ jumătate din
latura mai lungă, clădirea prezintă o retragere de circa 1 m, ceea ce ne îndeamnă să
întărim presupunerea că aceasta a fost realizată în două etape: prima, în anul 1860, an
indicat în fişa tehnică a imobilului; a doua, către sfârşitul secolului al XIX-iea, dar nu
mai târziu de anul 1900.
Clădirea este realizată cu subsol (existent doar în aripa dinspre piaţă), parter şi o
mansardă aflată doar la colţul clădirii dinspre strada Spitalului şi piaţă. Faţada
principală, orientată spre piaţă, înscrie un număr de 6 axe, prima fiind destinată
accesului în curte, restul axelor aparţinând ferestrelor, generos dimensionate, ce se
termină printr-o uşoară arcuire. În punctul de intersectare cu strada Spitalului, clădirea
este teşită, având încă o fereastră identică cu precedentele. Faţada dinspre strada
Spitalului, practic este divizată în trei registre. Primul aparţine corpului principal, pe axa
centrală având situată mansarda. Al doilea registru reprezintă un perete aproape plin,
împărţit în cinci panouri prin intermediul unor articulaţii, primul panou având o
fereastră dreptunghiulară, pe când fereastra de pe panoul al cincilea se termină printr-un
mic fronton triunghiular. Remarcăm bandoul orizontal ce marchează locul de trecere a
parterului spre podul clădirii, acesta din urmă fiind împărţit în panouri scunde. La
mansardă remarcăm frontonul, orientat spre strada Spitalului, ce se înalţă deasupra
coamei clădirii cu circa 1,60 m, conţinând o logie, ce se termină printr-un atic curbat ce
se sprijină pe două baze cu ornamente reprezentând urne. Clădirea a fost realizată în
forme caracteristice stilului eclectic, presupunând că odată cu trecerea la etapa a doua de
dezvoltare, s-au realizat şi formele secession, vizibile îndeosebi la logia frontonului.
Piaţa

Petru Maior nr. 34 (fig. 54.a,b,c; 55.a,b ). Pe teren sunt situate trei corpuri
de clădire: un corp, cu parter şi etaj, aflat spre piaţa Petru Maior, cu destinaţia de
comerţ (farmacie), la parter, şi 3 apartamente la etaj; două corpuri de clădire, cu parter
în curte, care nu fac obiectul prezentei lucrări. Clădirea principală este situată în Piaţa
Petru Maior, la intersecţia cu strada Pandurilor. Conform datelor de carte funciară, a fost
construită în jurul anului 1890, fără a exista înscrisuri sau marcaje pe elementele
clădirii, care să-i ateste data execuţiei.
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Înscriind un plan în formă de „L", spre piaţă, clădirea cuprinde o lăţime de 14,19
m, aripa lungă de 20,62 m, iar latura unde se află şi intrarea în curte, de 12,3 7 m.
Structural, clădirea are pereţi portanţi din zidărie de cărămidă plină, la parter şi etaj
având grosimi de 65, 60, 45 şi 25 cm. Pereţii despărţitori au grosimi de 20 şi 1O cm,
Înălţimea încăperilor este de 3,45 m la parter şi de 3,80 m la etaj, aici existând şi un
planşeu fals, pe o structură de aluminiu cu panouri.
Separat de etaj, printr-un ciubuc, parterul cuprinde trei axe, respectiv două
vitrine mari dreptunghiulare, cu acces în spaţiul comercial, şi intrarea în curte, boltită în
formă de mâner de coş. În schimb, etajul prezintă 6 axe, în ritmul de 2 - 2 - 2, aflate tot
câte două, deasupra vitrinelor şi intrării de la parter. Cele două perechi de ferestre
laterale, sunt de formă dreptunghiulară, deasupra având câte un coronament simplu, pe
când cele centrale sunt arcuite. În dreptul acestora se află şi balconul din fier forjat în a
cărui mijloc se află monograma probabil a proprietarului ctitor: „SL". Vechi ilustraţii,
de la începutul secolului XX-lea, arată forma iniţială a parterului, cu ferestre şi intrări în
magazine, ce se încheie în semicerc.
Piaţa

Petru Maior nr. 35 (fig.55.c). Clădirea a fost realizată în secolul al XIXlea, având un subsol, parter şi etaj. Pe axele 1, 3, 4 la etaj sunt situate ferestre arcuite, în
plin cintru, cu ancadrament dreptunghiular. Axa 2 este destinată uşii ce face legătura cu
balconul. La parter se află spaţiile comerciale, care au o intrare şi vitrine, precum şi
portalul în formă de mâner de coş. La etaj sunt ferestre arcuite, ce poartă câte un
ancadrament dreptunghiular, probabil ulterior realizat
Piaţa

Petru Maior nr. 55 (fig.56.a,b). Cunoscută şi sub denumirea de „Casa
Roesler", clădirea a fost realizată în anul 1807, deci anterior marelui incendiu din 1848.
Este situată pe latura de sud-est a pieţii, pe tronsonul aflat între străzile Republicii şi
Sării, constituind o clădire reprezentativă pentru secolul al XIX-lea. În realitate,
planimetric, clădirea este compusă din două corpuri distincte, cele de la nr. 55 şi 54,
ambele înscriind un plan în formă de "L" şi al căror front este de 11,80 m, respectiv de
12,30 m. Clădirea a fost realizată cu subsol, parter şi etaj (corpul dinspre piaţă), la care
lateral are situată intrarea în curte. Ca funcţiune, parterul a fost destinat activităţilor
comerciale (aici a funcţionat timp de câteva decenii librăria „Lumina"), iar la etaj spaţii
cu altă destinaţie, respectiv birouri. Structural, clădirea are pereţi portanţi din cărămidă,
cu grosimi de 85, 60 cm, planşeul din grinzi metalice de tip "I", cu bolţişoare de
cărămidă peste parter, planşeu de lemn peste etaj, şarpantă de lemn şi învelitoare din
tablă.

Alături

de această clădire, la nr. 54, se află a doua clădire, tot cu un plan în
formă de "L", provenind din a doua parte a secolului al XIX-lea, deci după marele
incendiu, când ambele clădiri sunt aduse la forma actuală, spre stradă prezentând un
front comun, în forme simetrice. Desfăşurată pe un front de 23,48 cm, paramentul
faţadei principale prezintă forme simetrice, fiind compartimentat în trei registre
verticale: cel de mijloc într-un uşor ieşind, totul înscriind 1O axe în ritmul 3 - 4 - 3.
Parterul este destinat comerţului, pe parcursul timpului având mai multe intervenţii,
modificându-se forma iniţială, îndeosebi prin montarea de vitrine de mari dimensiuni şi
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înlăturarea

eventualelor decoraţii avute. Un brâu orizontal, ce cuprinde întreaga faţadă,
desparte parterul de etaj, din fericire, acesta din urmă păstrând formele iniţial avute.
Registrele laterale înscriu câte două ferestre dreptunghiulare, al căror ancadrament
lateral se termină printr-o consolă, pe care se sprijină friza de cornişă de deasupra
deschiderii. Între cele două ferestre se află uşa ce comunică cu minusculul balcon, ale
cărui laturi dinspre stradă conţin baluştri. Deasupra intrării se află un element
semicircular, cu elemente decorative asemenea unei scoici marine. Ferestrele registrului
central sunt identice cu cele laterale, diferită fiind doar decoraţia, constând dintr-un
coronament triunghiular puternic conturat. În schimb, axele de mijloc, aproape
îngemănate, cuprind o fereastră şi o uşă, ce face legătura cu un balcon mai spaţios, al
cărui parapet metalic prezintă un ornament deosebit. Deasupra acestora se află un
coronament ornat. Întreaga structură a faţadei principale este surmontată de frontonul în
relief ce creează un accent central, al cărui coronament înscrie forme curbate, într-o nişă
având figura alegorică a lui Pegas. Întreaga faţadă exprimă forme neorenascentiste
(morfologic) şi clasicizante. Prin lucrări de amenajare şi transformare a funcţiunilor,
etajul a fost adus la formele iniţial avute. La parter, unde se afla o librărie, cele două
largi vitrine au fost înlăturate, inclusiv intrarea, în locul lor fiind montată, pe axa
centrală o intrare cu lăţimea de 1,43 m şi lateral câte o fereastră - vitrină, de câte 1,30 m
lăţime.

Strada M. Eminescu nr. 5 (fig. 57). Este o clădire într-un limbaj arhitectural
caracteristic stilului eclectic, de factură barocă, utilizat la faţada principală. Cu două
niveluri, un subsol şi un parter înalt, clădirea cuprinde un număr de 5 axe, ce corespund
ferestrelor înalte, uşor rotunjite în partea superioară, mărginite de ancadramente simplu
profilate, în partea lor superioară conţinând coronamente decorative şi anume: la
ferestrele de pe axele 1, 3 şi 5 sunt sprâncene puternic arcuite, în al căror interior sunt
podoabe de tencuială, iar sub ferestre solbancuri arcuite, pe când, ferestrele de pe axele
2 şi 4, au câte o sprânceană în segment de arc simplu profilat. Deasupra bandoului situat
peste ferestre, în dreptul fiecăreia este câte un orificiu de formă eliptică destinat aerisirii
podului.
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Fig. 53. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 10
a - Planul de situaţie; b -Aspect general
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Fig. 54. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 34.
a - Planul de situaţie; b - Plan parter; c - Plan etaj
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c
Fig. 55. a - Desfăşurarea faţadelor ale clădirilor din Piaţa Petru Maior nr.
b - Clădirea de lan~ . 34; c - C l ăd i r e a de la nr. 35. Starea actuală

122
https://biblioteca-digitala.ro

34,~5;

I,.,, , hJ;t~ ~.Ă DHi"

:>

01 111 • C.-a
~~ .~-11;

--y

_J

b

I

Fig. 56. Clădirea din Pia1;a Petru M aio1- nr. 54-: ~ j. a -- Plan ul ele situaţie;

b -- Plan parter; b -- Plan '~ tc1j
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c
Fig. 57. a -Aspect actual; b,c - Casa din st1'. Em nescu nr,5. Pl a n situaţl e, starea actual~,
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Cap. VII. EVOLUŢIA CONSTRUCŢIILOR PÂNĂ LA 1918
Aşa

cum s-a mai menţionat în capitolele anterioare, evoluţia urbană a oraşului
Reghin, îndeosebi sub aspectul actual dobândit, este strâns legată de evenimentele
petrecute la 1-2 noiembrie 1848, când localitatea este efectiv distrusă de flăcările
puternicului incendiu iscat de armatele secuieşti, în final arzând un număr de 397 case,
biserici, şcoli, primăria etc. Urmează o perioadă de refacere care se desfăşoară până în
preajma Primului Război Mondial, timp în care sunt reconstruite sau construite noi case
de locuit, instituţii şi alte dotări de interes orăşenesc, cât şi unele obiective economice.
Este perioada unor importante evenimente politice în viaţa oraşului, precum s-a petrecut
în anul 1863, când oraşul Reghinul Săsesc este ridicat la rang de municipiu, însă pentru
o scurtă perioadă, deoarece în anul 1867 primeşte statutul de oraş, concomitent cu
trecerea în subordinea Comitatului Turda.
În mod firesc, ca urmare a dezvoltării economice a Reghinului Săsesc, mai puţin
a Reghinului Unguresc, creşte şi numărul de construcţii. De pildă, în anul 1848, exista
un număr de 954 case, numărul acestora ajunge în anul 1900 la 956 case, iar în anul
191 O la 980. 209 Numărul mic al caselor construite în plus, doar de 26, presupune că cele
mai numeroase şantiere au fost cele de reconstruire a caselor distruse şi mai puţin cele
ce reprezintă case noi de locuit.
Important oraş timpuriu, Reghinul Săsesc îşi construieşte biserica după cum am
mai văzut, începând încă din sec. XIII-iea, fiind terminată la 1330. Ceea ce este
important de ştiut este faptul că în Ţara Românească şi Moldova, bisericile ce aparţin
sferei culturale bizantine, sunt ctitorite de anumite personalităţi, de regulă de domnitori,
ele fiind şi mai mici. Pe de altă parte, în Transilvania, ce aparţine sferei de cultură
occidentală, dominante sunt bisericile parohiale. Şi totuşi, biserica din Reghinul Săsesc
(fig. 58. a) este ctitorită de o anumită familie. În schimb, biserica din Reghinul
Unguresc, se pare un vestigiu din secolul al XIII-lea, azi biserica reformată, este o
biserică parohială. Ceva mai târziu se vor construi bisericile de piatră, romano-catolică
şi reformată, ambele în strada Mihai Viteazul, precum şi biserica de lemn a lui Petru
Maior, din Reghinul Unguresc.
Dacă cele două vechi biserici au rezistat tuturor vicisitudinilor timpului, casele
de locuit, în general, uneori şi cele de interes comun, au suferit mutaţii deosebite,
mergând până la dipariţia lor totală. Ca urmare, am putea spune că imaginea oraşului se
află într-o perpetuă schimbare. Veduta secolului al XVIII-iea (fig. 16.a) înfăţişează
Reghinul-Săsesc, în care, cu excepţia bisericii evanghelice şi altor câteva case cu două
trei niveluri, dominante sunt clădirile cu parter, şi acestrea în multe situaţii amplasate
haotic. Oraşul era înconjurat cu unele îngrădituri de lemn, puţin rezistente şi mai puţin
durabile.
În ultima parte a secolului al XVIII-iea şi până la a doua jumătate a secolului al
XIX-iea, numeroase clădiri din zona centrală sunt remodelate sau de la început
concepute în spiritul clasicismului, uneori amestecat cu alte influenţe arhitecturale,
dând edificiului forme eclectice, cum ar fi cele două clădiri de la intersecţia Pieţii Petru
209

Ioan I. Costea, Destin

şi

istorie, p.254; Viorel Grama, op. cit., p. 38.

125
https://biblioteca-digitala.ro

a

b
Fig. 58. a - Biserica evanghelică la începutul secolului al XX-iea; b - Biserica reformată şi
biserica romano-catolică din strada Miha i Viteazul: la mijloc de veac al XX-iea.
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Fig. 59 . a - Clădirile din Piaţa Pet rn Maior la i nt e r s e cţia cu strada
b - Şcoala din strada Ş colii nr. 5, cu fo rme rieoclasicite
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Fig. 60. a - Piaţa Petru Maior spre mijlocu l sec. XX;
b - Casa din str. Mihai Viteazul nr. 2.5, cu fronto n triungh iular
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Fig. 61. a - Clădirea Poştei din Piaţa Petru Maior nr. 30, cu fronton trapezoidal;
b - Casa din strada Mihai Viteazul nr. 105, c fronton semicircular

129

https://biblioteca-digitala.ro

o

b

Fig. 62. a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 10, cu fronton drept şi terminaţie
în arc de cerc; b - Primăria din Reghin cu timpa n în formă neorenaştere
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Maior cu str. G. Coşbuc (fig. 59.a), înfăţişate într-o ilustrată din anul 1920, sau şcoala
din str. Şcolii nr. 5 (fig. 59.b ), prezentată într-o ilustrată din anul 1943. În prima parte a
secolului al XX-iea, zona centrală a Reghinului (fig. 60.a) este închegată, construcţiile,
cu parter sau cu 1,2 etaje, purtând diferite stiluri, de la baroc la neobaroc, neoclasicist,
ecclectic sau secession.
Am putea spune că Reghinului îi sunt caracteristice clădirile cu frontoane de
diferite forme: triunghiulare, cum întâlnim la clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 25,
ale cărei laturi sunt cu racorduri baroce, ce crează un accent central, (fig. 60.b ),
trapezoidal cu traseu de factură secession, cum întâlnim la clădirea Poştei din Piaţa
Petru Maior nr. 30 (fig. 61.a); în semicerc, cum are casa Florea Bogdan din str. Mihai
Viteazul nr. 105 (fig. 61.b); sau cu laturile verticale ce se încheie cu o formă în arc de
cerc (62.a). Nu în ultimul rând sunt casele decorate cu elemente de neorenaştere, acele
timpane, cu ar fi cel de la Primăria din Reghin (62.b).

A.

CONSTRUCŢII

RELIGIOASE

Biserica romano-catolică din strada Mihai Viteazul nr.65. (fig. 63 .a,b ).În
anul 1736 este reînfiinţată Parohia Romano-Catolică din Reghin, încă din timpul
domniei Împărătesei Maria Tereza, când se trece la construirea bisericii. Aceasta avea să
fie terminată de franciscani, în anul 1781, când, la 12 iunie, pe turn, este montat globul
cu cruce. Este o construcţie caracteristică artei baroce târzii, formă întâlnită la mai toate
bisericile catolice din Transilvania.
Faţada principală, unde se află şi intrarea, înscrie trei registre orizontale. Primul
registru, ce cuprinde aproape jumătate din înălţimea edificiului, este articulat cu patru
pilaştri, înzestraţi cu capiteluri dorice, deasupra cărora se desfăşoară cornişa ce cuprinde
întregul perimetru al edificiului. La parter, între pilaştri de mijloc, la rândul lor
mărginind un ieşind ce se înalţă până la baza turnului, se află intrarea, înzestrată cu un
decor sculptural caracteristic barocului, iar deasupra o generoasă fereastră, de mari
dimensiuni ce se încheie în semicerc. Deasupra cornişei se înalţă forma trapezoidală a
acoperişului, prevăzut cu o deschidere ovală. Deasupra, între două urne, se înalţă turnulclopotniţă, al cărui acoperiş cuprinde un bulb, la rândul său surmontat de lanternă şi
coiful hexagonal cu cruce.
În urma unor lucrări de amenajare a bisericii, efectuate în urmă cu câteva
decenii, cele 12 ferestre cu ramă de plumb au fost schimbate cu altele, ele reprezentând
pe Sf. Ştefan şi Maria, Sf. Vasile, Sf. Francisc, Ioan Huniade şi Kapistran, Sf. Ioan, Sf.
Margareta, Sf. Elisabeta, Episcopul Gellert, Martirul Sf. Ştefan, Mart6n Aron, Pongracz
Istvan, Sf. Maria. În anul 1782 se construieşte şcoala de lângă biserică. La rândul ei,
şcoala este concepută tot în formele caracteristrice barocului târziu. Cu parter şi etaj,
clădirea înscrie 1O axe, din care cele de la nr. 4 şi 7, de la parter, sunt destinate
intrărilor, formând ritmul 3 - 1 - 2 - 1 - 3. Ca şi biserica, şcoala conţine elemente de
factură barocă (fig. 64.a,b ).
Biserica reformată din strada Mihai Viteazul nr. 55. (fig.65.a,b ). Biserica a
fost edificată în anul 1890, de către arhitectul Alpar lgnac, deosebit de activ în zonă, el
fiind şi realizatorul bisericii din Iernuţeni, din anul 1895. O placă comemorativă, aflată
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Fig. 63. Biserica romano-catolică din str. Mihai Viteazul nr. 65.
a - Planul de situaţie; b - · Aspecc general
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Fig. 64. Biserica

rom3no-catolic ă şi şcoala

din str. Mihai Viteazul nr. 65.
a -Aspect din anu l 1937; b - St area actuală
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Fig. 65. Biserica reforma i ă din str. Mihai Viteazul nr. 55 .
a - Planul de situaţie; b -Aspect general
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Fig. 66. Biserica reforma tă din str. Mihai Viteazul nr. 55.
a -Aspect din anul 1894; b -Aspect din anul 1937
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Fig. 67. a - Biserica reformată clin str. Mihai Viteazul nr. 55.
b - Biserica reformată din Reghin ul Unguresc
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în biserică, face menţiunea: „A varos reformatus kăzănssegenek gyănyării kegyhelye az
A/par lgnac terve szerint 1890 ben epiilt templom. Az aranyos as hermonikus apitmany
bejaratdnal Ko6s Ferenc, Regenjelentos syemalyisegera emte keztetă tebla talalhat6 ".
Biserica prezintă un plan dreptunghiular, la capătul de vest, într-un rezalit
pronunţat aflându-se turnul-clopotniţă, iar la capătul de est, absida decroşată. Pe ambele
laturi sunt câte trei contraforturi, pentru a-i conferi stabilitate construcţiei. Faţada
principală, de vest, unde se află turnul, prezintă trei registre verticale:în mijloc turnul,
la parter avânt intrarea boltită, iar deasupra placa comemorativă. Deasupra brâului ce
înconjoară edificiul se înalţă turnul-clopotniţă, cu câte două ferestre alungite pe cele trei
laturi deschise, ca deasupra balconul turnului să fie mult ieşit pe console. Aceasta
conţine decoraţii dând impresia că este realizată din lemn. Deasupra se înalţă coiful
turnului, cu 6 feţe. La cele patru colţuri ale turnului sunt patru turnuleţe (fig. 66. a,b;
67.a)
Noi lucrări de extindere şi amenajare, inclusiv la turnul-clopotniţă, sunt realizate
210
Lucrările de sculptură în piatră
de arh. Debreczeni Laszlo, elev al arh. K6s Karoly.
sunt realizate de cioplitorul Szalas Andras, amvonul a fost executat de tâmplarul
reghinean Kiss Ferenc, în anul 1938. Artistul Molnar Denes realizează decoraţiile,
constituind un număr de 180 de casete.
Biserica Reformată din Reghinul-Unguresc, de pe platoul „Cetăţii" (fig.
67 .b ). Se presupune a fi mai veche chiar decât biserica evanghelică, ca provenind din
secolul al Xiii-lea. Iniţial a fost biserică romano-catolică, până când a fost preluată de
reformaţi, apoi de evanghelici, ca în anul 1673, preotul evanghelic să fie alungat. Din
anul 1682 biserica se află în folosinţa reformaţilor.
Stilistic, biserica a fot realizată în formele specifice goticului, însă pe parcursul
veacurilor edificiul a suferit mai multe modificări pierzându-şi complet caracteristicile
originale. În anul 191 O, sunt realizate vaste lucrări de restaurare cu care ocazie, sub
tencuială, s-a găsit vechea zidărie a altarului. Cu acestă ocazie a fost realizat şi actualul
turn-clopotniţă. În anul 1939, când pastor era Koszta Istvan, se desfăşoară alte lucrări de
renovare a bisericii, acestea conducând la descoperirea unor resturi de pictură. Acestea
sunt considerate ca fiind contemporane cu cele de la bisericile din Periş şi Suseni,
211
ultima amintită ceva mai devreme, toate aparţinând perioadei arpadiene.
Biserica Ortodoxă Română din Piaţa Petru Maior nr.27. În anul 1882,
conducerea Arhiepiscopiei şi Mitropoliei de la Sibiu, ia hotărârea înfiinţării la Reghin a
unui protopopiat ortodox aparte. În anul 1882, protopopul Galaction Şagău, printr-o
212
solicită sprijin financiar din
scrisoare adresată Comisiei arhidiecesane din Sibiu,
fundaţia „Şaguna", cu care ocazie prezintă şi o descriere a Reghinului Săsesc ca fiind
210

Balogh Ferenc, Debreczeni Lasz/6, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1983, p. 89; Bir6 Donat, 2006, p. 32,

34.
211

„a kortvely faji es a marosfelfalusi templomokkai egy idoben epult Arpadh6zubeli atkotas es
egyhaz
pospok szentelte fel", Koszta Istvan, Magyarregen eredete es a magyarregeni reformatus
kozseg attekinto tortenete, Reghin, 1941, p.7; Bir6 Donat, Szazsregen es videke, 1993, p. 32.
212
ANSJ Mureş, Proto. ort. Reghin, nr. 36, f. 19 - 20.
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„punctul de gravitaţiune pentru un întins teritoriu - cât şi de la Topliţa şi Secuime până
aproape de Mureşi Oşorheiu ... dinspre câmpie de la Teaca în linie spirală pe la Mociu
spre Mureş Oşorheiu ". În încheiere, protopopul face cunoscut că a achiziţionat în
Reghin o casă în valoare de 8000 de florini, cu rugămintea ca din fondul „Şaguna" să
primească o anumită sumă pentru a avea o biserică şi „mai tardiu o scala".
Biserica
realizată poartă hramul „Înălţarea Domnului", fiind sfinţită la 12 septembrie 1912.
Până la construirea noii biserici, românii ortodocşi din Reghinul Săsesc nu au
avut biserică proprie, ei fiind nevoiţi să se roage într-o capelă improvizată în anul 1880,
prin transformarea încăperii mai mari a casei protopopeşti. 213
În luna februarie a anului 1883, sinodul protopopesc, sub preşedenţia
protopopului Galaction Şagău, dezbate raportul de activitate al Oficiului protopopesc,
legat de construirea unei biserici ortodoxe în Reghinul Săsesc. Faţă de însărcinarea
primită de Oficiul protopopesc de a organiza colecte în fiecare localitate, în bani şi în
produse agricole, raportul prezintă rezultatul acţiunii din „discul Rosalelor" (colecta
Rusaliilor). S-au strâns 30 florini, 3 creiţari, din şase parohii, şi anume: Săcal - 3 fl;
Râpa de Jos - 5 fl; Deda - 6 fl, 55 cr; Potoc (Deleni) - 2 fl; Hodac - 3 fl, 30 cr; Lueriu
cu filia Ieciu (Brâncoveneşti) - 11 fl, 80 cr. Restul parohiilor nu au mai raportat, fie
datorită sărăciei, fie altor motive. Cealaltă colectă, în bani şi cereale, organizată în
fiecare parohie, se ridică la valoarea de 87 fl., 84 cr., adunaţi de la parohiile din Idicel cu
28 fl., 03 cr., Urisiul de Sus cu 2 fl., Maierău (Aluniş) cu 5 fl., Luieru cu 6 fl., 50 cr.,
Deda cu 22 fl., Reştoşnea (Răstoliţa) şi filia Popeţi (Lunca Bradului), cu 24 fl., 31 cr.
Între acţiunile Oficiului protopopesc de a stânge bani pentru construirea bisericii,
se înscrie şi achiziţionarea casei Caterinei Şuster, situată „în fruntea piaţului ", din
Reghin, pentru care s-au achitat 8000 fl., contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat
la 29 decembrie 1882, el fiind aprobat de Consistoriul Arhidiecezan de la Sibiu. Mai
acordă un împrumut de 6000 fl. pentru înfiinţarea noii parohii şi edificarea bisericii.
Acordarea acestui împrumut este condiţionată de înscrierea imobilului achiziţionat pe
seama fondului arhidiecezan până la restituirea sumei de 3000 fl.
Preoţii din protopopiat, din ajutorul împărătesc, în anii 1881-1882, au donat
suma de 552 fl., 50 cr. Se mai consemnează în raport şi contribuţia protopopului
Galaction Şagău la înfiinţarea bisericii ortodoxe din Reghin „şi pentru însemnata sumă
de 1042 jl., 90 cr. cu carea din propriul seu". Sinodul din 19 februarie 1883 aprobă
raportul prezentat. 214 Tot la sinodul din februarie 1883, sunt luate hotărâri în vederea
ridicării bisericii ortodoxe din Reghin. 215 Astfel, i se încredinţează spre administrare lui
Galaction Şagău suma de bani depusă spre păstrare la bancă („casa de păstrare"), să se
retragă şi să o dea sub formă de împrumut cu garanţia imobiliară şi dobândă mare; se
mai aprobă cererea protopopiatului pentru obţinerea celor 3000 fl.; de asemenea
protopopul împreună cu mireanul George Pop vor căuta o clădire potrivită pentru
ţinerea slujbelor religioase până când se va termina biserica; grădina donată de Ana
Vlad şi arendată, anual cu 30 fl, se va pune în vânzare, însă cu acordul donatoarei;
213
214
215

Ibidem, nr. 59, f. 34.
ANSJ Mureş, Protopop. ort. Reghin, nr, 36, f. 17,18.
Beatrice Dobozi, Biserica ortodoxă din Reghin - Primii paşi, în Reghinul cultural, 2002, p.
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datoria de 6000 fl., împrumutată de la Consistoriul Arhidiecezan, pentru cumpărarea
casei proprietatea Ecaterinei Schuster, se va restitui în 30 ani, începând cu data de 1
ianuarie 1884, cu plata a 200 fl., şi dobânda de 5% pentru suma rămasă de achitat, adică
un total de 300 fl, iar apoi anual, se va achita câte 200 fl. şi dobânda aferentă.
216
La 18 iunie 1883, Consistoriul arhidiecezan, referindu-se la comunicarea nr.
287 din 27 aprilie 1883, a protopopului Galaction Şagău „ privitoriu la rescumpărarea
casei din Reghin a fondului de 30 mii din partea protopresbiteratului, se rescrie: că
consistoriul archidiecasan concede rescumpărarea cestionatei case din partea
protoprersbiteratului pe lângă următoarele condiţiuni respective înlesniri favorabile: "
Prin 6 puncte sunt stabilite sarcinile de ordin financiar, ce revin protopopului, cu
Iuliu a fiecărui an să se solvească
Januariu şi
menţiunea dacă nu „va griji, ca la
fondului de 30 mii, rata de amortizare de 500 fi până la timpul depunării sumei de 6000
fi. consistoriul va dispune asupra casei ca proprietariu şi scoţând protopresbiteratul
Reghinului din folosinţă, va dispune asupra venitului casei în favorul fondului de 30
mii".
Din scrisoarea, nr. 262211882, dată protopopului Galaction Şagău din Reghin,
de Consistoriul arhidiecesan, în şedinţa din 27 august 1883, înţelegem că la 26 iunie
1883, cu nr. 3951/1883, acesta a informat Consistoriul de „ cumpărarea casei din
Reghin, pe sama fondului de treizeci mii. Din acest raport se vede căpream. Dta eşti
indus în erore ce priveşce sumele întabulate fie casa cumperată, din care causă ai fost
sedus a intreprinde operaţiuni financiare, care sunt păgubitare pentru averera
Protopresbiteratului ". 217 A fost cumpărată casa de la nr. 225, şi pentru care sunt
prezentate unele sarcini costisitoare, dar favorabile oraşului. În continuare se mai
menţionează: ,,Dacă creditoarea comunei Reghin a stipulat cu fosta debitare văduva
Schiffbiiumer replătirea sumei împrumutate în rate, a făcut acestea negreşit la cererea
debitarei şi spre uşorinţa plătirei şi nu este de presupus la nici un cas, că creditarea va
refusa replătirea deodată a sumei îmrumutate ". Pe un ton aparte, se mai arată: Având
aceste în vedere preon. Dta numaidecât se intreprindzi ..... necesari pentru achitarea
tuturor sumelor în ta bulate ... ". Se mai solicită ca în cel mai scurt timp să se facă
amortizarea sumei de 30 mii lei.
Conform hotărârii luate în şedinţa Consistoriului arhidiecesan din 15 octombrie
1883, cu scrisoarea nr. 383711883, protopopul tractului Reghinului, face cunoscut că
s-a primit prima rată de 500 florini din cei 6000 florini pentru casa cumpărată la Reghin.
De asemenea, să caute ca până la sfârşitul lunii decembrie să fie depuse toate datoriile
asa
, ca urmare, să fie înscrisă în cartea funciară
, încât clădirea să fie scutită de sarcini si
218
pe numele protopopiatului de Reghin.
Printr-o scrisoare ulterioară, din 5 noiembrie 1885, Consistoriul arhidiecesan
comunică protopopului Galaction Şagău dezacordul pentru organizarea unei colecte în
România, în vederea strângerii unor fonduri. 219

r
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În sedinta
se face cunoscut că
,
, Consistorului din data de 22 noiembrie 1886,
„în fruntea piaţei Reghinului se află de vânzare casa advocatului Patriciu Barbu, care
ar corespunde cu mult mai bine pentru intenţionata edificare a bisericei gr. or. în
Reghin". După o îndelungată dezbatere s-a considerat că imobilul cumpărat de la nr.
225, mai suportă o sarcină de peste 6000 fl, greu de suportat. Se consideră „că casa de
vânzare a lui Patriciu Barbu s-ar pote cumpăra cam cu 5500 fl. considerând că
teritoriul pe care se află casa lui Patriciu Barbu ce e de vînzare, are o dimensiune
înspre piaţă de 2 ori aşa lată ca teritoriul casei nr. 225 şi situaţiunea locului e spre
răsărit încât intenţionata biserică sar pute edifica cu altarul spre răsărit rămânând
totuşi şi loc pentru o casă protopresbiterală ".
În final, Galaction Şagău este însărcinat să „intreprindă paşii de lipsă" şi să
cumpere casa lui Patriciu Barbu cu preţul de 5000 fl, pe de altă parte „să intervină la
prea Veneratu Consistoriu Arhidiecesan ca să scadă vânzarea casei cumpăraste de sub
nr. 220 cu preţul de 8000 fl ".
Într-o oarecare măsură, Consistoriul înclină să accepte contractul de cumpărare a
casei de Protopopiatul ortodox din Reghin, însă solicită „şi o schiţă exactă şi autentică
despre situaţia locului, despre demensiunile lungimea şi lărgimea, vecinătatea lui şi
cum ar fi aşezată biserica. "221 La 11 martie 1889, mai solicită relaţii cu privire la
construcţiile aflate pe terenul cumpărat de la Patriciu Barbu, datele solicitate fiind
comunicate la 31 martie 1889. Aflăm astfel că edificiul cumpărat cuprinde două
încăperi, fiind o casă veche, a cărei valoare este doar de 400-500 fl. Chiria pentru casă a
fost de 140 fl/an. În finalul scrisorii de răspuns, se arată că locul este cel mai frumos din
. 222
R egh m.
Nu cunoaştem planul de situaţie solicitat de Consistoriu şi nici care sunt cele
două încăperi cumpărate, însă planul de situaţie din proiectul din 15 august 191 O (fig.
68.a), aprobat pentru construirea unei anexe gospodăreşti şi unui closet, 223 cât şi planul
de situaţie din proiectul nr. 844, din 4 martie 1914 (fig. 68.b}, aprobat pentru construirea
unei adăugiri cu două camere, 224 prezintă, spre stradă, un corp de clădire mult mai
mare, în formă de „U", uşor evazat, cu laturile inegale ca lungime. La capătul acestora
este poziţionată biserica ce s-a realizat între anii 1910-1912. Potrivit planurilor de
situaţie prezentate în cele două proiecte, întocmite la o scară îndoielnică, rezultă că cel
mai devreme de anul 1914 construcţiile existente sunt mult mai mari decât cele două
camere cumpărate. Oricum la data construirii casei parohiale, în anii 1926-1927 vechile
clădiri nu mai existau, ele fiind demolate.
Pentru asigurarea unor fonduri băneşti necesare construirii bisericii, Galaction
Şagău solicită acordul deschiderii unor colecte în România, acţiunea fiind însă respinsă
de Consistoriul arhidiecesan în şedinţa din 15 septembrie 1892. 225
220
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Legat de cumpărarea casei de la Caterina Şuster, amintim că prin Plenipotenţa
nr. 1453 dată de Consistoriul archidiecesan din Sibiu, la 13/25 decembrie 1882,
protopopul Galaction Şagău „este autorizat şi împuternicit a cumpăra în numele acestui
consistoriu şi adică pe seama fondului archidiecesan numit de 30 de mii, casa şi fondul
intravilan din Opidul Reghin Săsesc, al doamnei văduve Catarina Schuster de acolo, a
stipula şi statori condiţiunile contractului de vânzare şi cumpărare al subscrie acel
contract în numele acestui consistoriu respectiv al fondului numit şi peste tot a procura
tote câte sunt necesarii pentru realizarea cumpărării atinsea realităţii". 226
Biserica avea să fie realizată între anii 1910-1912, 227 în timpul protopopului
Grigore Nicoară din !băneşti, tatăl dr. Eugen Nicoară, de mica comunitate ortodoxă din
oraş, dar şi cu ajutorul familiei dr. Ioan Popescu, avocatul Iosif Popescu, Banca
228
„Mureşana'', precum şi donaţiile Mitropoliei Sibiului şi a parohiilor din protopopiat.
Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul Gustav Wagner, iar realizarea acesteia de
ing. Ferenczi Bela, 229 pe terenul cumpărat în secolul anterior în Piaţa Petru Maior nr. 27
(fost nr. 225). Valoarea lucrărilor se ridică la 25.000 coroane.
Însă până la aprobarea proiectului pentru biserică a mai trecut ceva timp. Un
proiect, datat la 1 iulie 191 O, întocmit de arhitectul reghinean, Ferenczi Bela, 230 ne
prezintă o biserică, ce se aseamănă cu multe altele din zonă: spre est, o navă cu absida
pentagonală, decroşată, şi spre vest turnul-clopotniţă. Principalul element constructiv,
turnul, este de secţiune pătrată, în ultimul registru superior având patru ferestre ce se
încheie în semicerc, iar deasupra acoperişul prismatic în patru pante şi coiful deasupra.
(fig. 69). De fapt, un alt proiect întocmit în anul 1907, pentru biserica din Reghinul
Săsesc, în şedinţa Consistoriului Arhidiecezan, din 25 mai 1907, este respins ca urmare
a observaţiilor făcute de arhitectul Ioan Pamfilie, solicitându-se ca proiectantul să ,facă
un alt plan corespunzător stilului şi trebuinţelor credincioşilor din Reghin". 231 Ne
punem întrebarea. Este oare proiectul menţionat mai sus? O copie a scrisorii arhitectului
Ioan Pamfilie, adresată Consistoriului Arhiedecezan din Sibiu, legat de proiectul
bisericii româneşti, este considerat nu tocmai nimerit pentru următoarele motive; 1 Este conceput „în stil romanic şi în caracter străin şi nepotrivit stilului ortodox orienal,
care cere separarea altarului de nava principală printr-un iconostas cu trei uşi şi
printr-un presbiteriu liber dinaintea iconostasului minimum de 3, 00 m lăţime pe care
sunt aşezate sfeşnicile împărăteşti, masa pentru parastase ... " ; 2 - Nava pentru bărbaţi
rămâne numai pe 4 m lungime şi 7 m lăţime, cuprinzând 60-70 persoane şi trania
pentru femei ce se va despărţi printr-un parapet mic corul pentrui 40 copii, deci în total
150-180 suflete; 3 - Raportul între numărul de locuri şi valoarea lucrărilor de 36.000
cor. nu este justificat; 4 - Proiectul nu poate fi privit ca lucrare de artă monumentală
pentru că nu are caracter specific naţional şi nu poate justifica suma arătată prin
preliminariu,m ce trebuie completat cu costul iconostasului, zugrăveli decoraţii
226
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interioare, a clopotelor şi a adaptării terenului; 5 - Să se ceară dezvoltarea formei
exterioare şi să fie logice cu cele interioare, să se arate în planu de situaţie mărimea
locului, poziţia clădirii, lărgimea dintre biserică şi clădiri.
Mai pune întrebarea, de ce se cer două turnuri sucite şi nici unul drept şi mai
serios, de ce o cupolă fără proporţie şi dezvoltare logică ca să exprime specificul din
crezul nostru. Consideră proiectul ca fiind bun pentru alte confesiuni.
Actuala biserică a fost construită cel puţin în două mari etape. Într-o primă etapă,
considerăm că s-a realizat nava, dreptunghiulară, altarul poligonal şi turnul. În anii
1990-1993, biserica este extinsă cu cele două abside laterale, mărindu-se suprafaţa
pentru credincioşi în mod simţitor (fig. 70.a,b,c,d). Împreună cu casa parohială biserica
formează un ansamblu reuşit de arhitectură neoromânească (fig. 70.e).
În anul 1926, arhitectul timişorean Iosif Vlad Victor, 232 întocmeşte documentaţia
în vederea construirii lângă biserică a unei case parohiale. Cu această ocazie face
propuneri pentru reconstruirea unui alt turn-clopotniţă (fig. 71 ), în stil neoromânesc.
Propunerea nu a mai fost valorificată, deşi în anul 1930 se revine la vechea propunere,
biserica rămânând cu turnul iniţial construit. În urma realizării lucrărilor la casa
parohială, aceasta a fost profund schimbată (partea destinată sediului Protopopiatului
Reghin, fiind extinsă cu parter şi etaj, de elemente decorative specifice arhitecturii
neoromâneşti. (fig. 72. a,b ).

Biserica greco-catolică din strada Nicolae Bălcescu (fig. 73. a,b). A fost
construită între anii 1811-1818, pe terenul cumpărat de familiile Bardoşi şi Muntean în
anul 1803. Legat de construirea bisericii, Popa M. Ariton, arăta: „căci în 1803 s-a
început zidirea bisericei şi altor edif.li.ciil pe intravilanu, cumpărat pe ascuns de la un
sas scăpătat, altfel saşilor nu li se permitea a vinde pământ Românilor " 233 Până la
construirea acesteia, serviciul divin se ţinea într-o căsuţă aflată pe acel teren, spre sradă.
Purtând hramul de „Sf. Treime", biserica înscrie un plan în formele cunoscute ale
edificiilor de cult din acea perioadă. Faţada de vest a bisericii, este destinată intrării şi
turnului. Acesta din urmă, ce se află într-un rezalit destul de pronunţat, înscrie trei
registre orizontale. Cel inferior este destinat întrării ce se încheie în semicerc, conturată
de un profil simplu, având doar pilaştrii aplatizaţi simpli, partea lor superioară fiind
subliniată de streaşina ce cuprinde întreaga construcţie. Urmează registrul podului,
aproape pătrat, în al cărui câmp, la mijloc, se află un gol de formă eliptică, deasupra
având pictată o scenă religioasă, totul terminându-se cu o cornişă profilată. Ultimul
registru, al turnului, este deschis pe toate cele patru laturi, la rândul lor mărginite de
pilaştrii ce se termină cu o cornişă viguroasă şi având ferestre, iar pe latura de vest
având şi un ceas. Totul se termină cu coiful turnului piramidal şi lanterna cu cruce
deasupra. Lucrările de construire a bisericii sunt terminate în anul 1811, însă turnulclopotniţă este realizat în anul 1817. Tot Popa M. Ari ton arată: „Biserica se vede, că la
1811 s-a terminat, fără turn, având acest an pe usciorul bis./ericiil iar turnul s-a făcut
în 1817. Începutul 1803 şi sfârşitul 1817 ni-l arată hârtiile cu cirile, puse la 1817 în
232
233
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globul de la crucea turnului, hârti pe cari la repararea din vara anului 1931 a turnului
am scos, transcris cu litere latine şi fotografiat, apoi le-am repus într-un nou tub de
arama zmpreuna cu o transcriere a l or „234
În anul 1834, Teodor Şerban Lupu (1786-1861 ), negustor din oraş, cumpără un
teren în strada N. Bălcescu, pentru suma de 6000 fl, pe care în 1782 a construit prima
şcoală românească, de lângă biserică. De asemenea, contribuie şi Ioan Marinovici
(1758-1842), negustor din oraş, care se oferă a participa cu jumătate din preţul
construirii bisericii. „ - arsă în timpul Revoluţiei de la 1848 s-a zidit din nou în 1850 cu
1000 fi. împrumut de la stat, pentru cari s-a făcut apoi în 1856 repartiţie pe popor, dar
235
mulţi nici n-au vrut să ştie de plătere ".
-

A

-

•

B.

CONSTRUCŢII

DE INTERES COMUN
a. Şcoli

Şcoala

din strada Şcolii nr. 5. (fig. 74. a,b ). Deşi este veche, actuala clădire a
Gimnaziului de Stat, „Augustin Maior", nu a fost inclusă în categoria monumentelor
istorice şi de arhitectură. În anul 1851 este construită noua şcoală de fete, situată în
strada Şcolii, lângă biserică, în care scop presbiterul Michael Schobel donează suma de
3000 de florini vienezi. 236 Vechea şcoală de fete din strada Toamnei (fostă Entengasse),
la 25 februarie 1832, este cumpărată de maistrul tâmplar Elsen, cu suma de 1660 florini
vienezi, 237 în care se şi mută la 14 august 1832.
Către sfărşitul veacului al XIX-lea, Consistoriul evanghelic ia hotărârea de a
construi o nouă clădire şcolară. Însă, anterior edificării acesteia, în anul 1889 este
terminată şi dată în folosinţă sala de sport din incinta parcului orăşenesc. În anul 1892
este dată în folosinţă şi noua clădire a şcolii, inaugurarea fiind făcute de episcopul
Georg Daniel Teutsch. În perioada interbelică, în clădire funcţionează Şcoala
Pedagogică Germană, iar între anii 1948-1956, Şcoala Pedagogică Română.
Este o clădire dispusă pe trei niveluri: subsol, parter şi etaj, totul înscriind un stil
de ansamblu neoclasic provincial. Cu un plan de formă dreptunghiulară, faţada
principală este orientată spre stradă, cuprinzând trei registre verticale, cea de mijloc
aflată într-un rezalit uşor înălţat. Întreaga faţadă a clădirii, cuprinde un număr de 11
axe în ritmul 4 - 3 - 4. Parterul este dominat de ferestrele dreptunghiulare, a căror parte
inferioară este subliniată de un ciubuc, simplu ornat, precum şi un bandou format din
elemente geometrice. Pe axa principală, la parter se află intrarea în clădire, la rândul ei
cuprinsă într-un uşor rezalit, faţă de restul registrului vertical, al cărui ancadrament
înscrie forme neoclasiciste. Etajul are ferestre în forme renascentiste, cu frontoane
triunghiulare, cele din registrul central având un fronton comun (fig. 75. a,b ).
234

Popa M. Ariton, op. cit.,p. 2-3. ANSJ Mureş, mss, nr. 254/1931.
Ibidem, p.5.
236
Dorin-Ioan Rus, Cronica familiei Elsen din Reghinul-Săsesc, în Reghinul cultural, VI, 2002, p. 71.
Cronica cuprinde perioada anilor 1704-1853 fiind scrisă de mai mulţi membri ai familiei.
237
"Anul 1832, pe 25 februarie, am cumpărat vechea şcoală de fete cu 1660 fi. valoare vieneză",
Ibidem, p. 71.
235
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a.
Clădirea

Instituţii,

hoteluri

Petru Maior nr. 11 (fig. 76.a,), a fost construită în anul
1870, la intersecţia cu strada Spitalului, ca societate publică, pe parcursul timpului
primind diferite funcţiuni. Iniţial a fost construită ca sediu a visteriei orăşeneşti a
statului, apoi trece în folosinţa Judecătoriei de Ocol şi Carte Funciară, Notarul public şi
Poşta orăşenească, acestea până în anul 1848. Între anii 1948-1954, aici funcţionează
Şcoala Pedagogică Maghiară, între anii 1955-1948 Liceul teoretic maghiar, între anii
1959-1980 Şcoala Medie mixtă, iar din anul 1981, Şcoala generală, apoi Gimnaziul de
Stat "Alexandru Ceuşianu". O scenă alegorică din interiorul clădirii, reprezentând o
femeie şezând, ce ţine în mâna dreaptă o sabie, indică destinaţia iniţială a clădirii.
238
Din fericire, am găsit şi proiectul de execuţie a clădirii,
înregistrat sub nr.
1191/1904, ce poartă titlul: „A szaszregeni kiralyi Jarasbiriisag epiilete" (Clădirea
Judecătoriei regale din Reghin). Potrivit proiectului, pentru o primă etapă, clădirea
prezintă un plan în formă de "L", cu o prelungire perpendiculară la capătul posterior. Pe
cele două faţade principale sunt amplasate încăperile, iar spre curte, coridoarele de
acces, la parter cu bolţi în cruce, iar la etaj tăvănuite. Spre piaţă se desfăşoară faţada
principală, care cuprinde un număr de 9 axe, din care 3 axe revin corpului de colţ, aflat
într-un uşor ieşind, iar restul faţadei fiind în ritmul 3-6. La parter se află ferestrele
încheiate în semicerc şi doar pe axa 9 se află intrarea în clădire, la rândul ei într-un
ieşind constituit din doi pilaştri striaţi orizontal, având un fronton triunghiular. La etaj
sunt aceleaşi tipuri de ferestre, doar atât că sunt subliniate de pilaştri striaţi. La
intersecţia cu strada Spitalului se află registrul cu 3 axe, al cărui atic este surmontat de
corpul triunghiular cu rol decorativ (fig. 76.b ). Atât parterul (fig. 77), cât şi etajul (fig.
78), au planul în forma de "L", spre piaţă latura având o lungime de 28,50 m, iar spre
strada Spitalului de 50,80 m şi un număr de 18 axe destinate ferestrelor, în aceeaşi
mărime şi formă. Ca şi la alte clădiri, acesteia i s-a adoptat un limbaj arhitectural
eclectic, de factură gotică, cu frontoane triunghiulare, la capetele de colţ şi la intrarea
din

Piaţa

principală.

Fostul hotel din strada Mihai Viteazul nr. 1 (fig. 79.a,b) 239 . Este o importantă
clădire publică. Mai recent, a purtat denumirea de Hotelul "Gurghiu". După unele
240
surse,
clădirea a fost realizată în anul 1862. O planşă păstrată la Arhivele Naţionale,
Direcţia Judeţeană Mureş, reprezintă planul subsolului şi al acoperişului clădirii
(fig.80), făcând parte dintr-o documentaţie tehnică completă, întocmită la Bistriţa, la 29
ianuarie 1870, 241 presupune începerea lucrărilor cel puţin în acel an.
Este masiva clădire a fostului "Hotelul Mare", construită, deci, în 1870.
Realizată cu subsol, parter şi două etaje, clădirea era una dintre cele mai mari clădiri
238

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 84, f.11-5.
Ibidem, nr. 119, f. 10.
240
Ion I. Costea, Destin şi istorie, p. 256.
241
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr .. 24/1870, fila 1. În inventarul păstrat la arhive, clădirea este
greşit indicată ca fiind Primăria oraşului Reghin.

239
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civile din oraş. Situată la intersecţia Pieţii Petru Maior cu strada Republicii, clădirea
înscrie o formă dreptunghiulară, având o curte interioară, necesară pentru asigurarea
aerisirii şi iluminării naturale ale încăperilor. Întrucât restul planşelor lipsesc, pentru
determinarea planimetriei clădirii folosim un releveu provenind din luna iunie a anului
1913, 242 ce indică grosimea pereţilor, de până la 33, 51, 66 şi 83 cm. Cele două laturi ale
clădirii, prezintă mărimi de 20,60 m spre Piaţa Petru Maior şi 44, 40 m spre strada
Republicii, curtea interioară având dimensiuni de 15 x 1Om.
Faţada principală a clădirii este orientată spre piaţă şi cuprinde un număr de 1O
axe, ce corespund ferestrelor şi intrărilor în spaţiile comerciale şi de deservire de la
parter. În dreptul axelor 6 şi 7 de la parter se află intrarea principală, ce se încheie
printr-un arc aplatizat. Faţada dinspre strada Republicii prezintă aceleaşi caracteristici
arhitecturale ca şi faţada principală, având însă un număr de 12 axe, fără partea teşită.
În punctul de intersectare a laturilor clădirea este teşită, pentru asigurarea unei
vizibilităţi mai bune, preluând formele celor două faţade. Întreaga clădire prezintă forme
neoclasiciste (fig. 81. a,b ), având ferestre dreptunghiulare, înalte, unele încheiate printro uşoară arcuire, cu ancadramente simple şi doar deasupra având câte un fragment de
friză de cornişă.
Banca "Transilvania", din strada Mihai Viteazul nr. 2, la rândul ei este o
valoroasă construcţie publică. Între anii 1903-1940 clădirea adăposteşte Banca
Ardeleană şi Casa de Economie din Reghin, ca între anii 1919-1930, aici, să funcţioneze
Liceul de băieţi "Florea Bogdan". Este situată la intersecţia străzii Mihai Viteazul cu
strada Gh. Coşbuc şi prezintă un plan aproape dreptunghiular, spre capăt având şi o
curte interioară. Având un regim de parter şi etaj, clădirea este separată de registrul
acoperişului printr-o cornişă puternic profilată.
Clădirea este amplasată cu latura scurtă spre piaţă, având 5 axe la fiecare nivel.
Acestora le corespunde ferestrele înalte şi uşor arcuite de la parter şi dreptunghiulare la
etaj, cu ancadramente ce formează pilaştri ce se încheie cu câte un fragment de cornişă
(fig.82. a,b ). Ferestrele sunt intercalate de pilaştri canelaţi ce pornesc de la nivelul
bandoului, până la nivelul superior al ferestrelor, al căror capitel, într-o anumită
perioadă, a fost înlăturat. Latura mai lungă a clădirii, situată spre strada G. Coşbuc,
cuprinde un număr de 12 axe, cele de la etaj conţinând aceeaşi compoziţie, dar fără a
mai avea pilaştri despărţitori. Datorită terenului în pantă, la parter, începând cu a cincea
axă, ferestrele sunt aduse la înălţimi tot mai reduse. Pe axele 3 şi 4 de la parter, într-un
cadru ce-l considerăm ulterior realizat, format din doi pilaştri canelaţi, se află cele două
intrări. În punctul de intersecţie a celor două faţade clădirea este teşită, primind o intrare
la parter şi o alta la etaj, ce comunică cu balconul, al cărui parapet este metalic. Ca şi la
precedenta clădire, parterul a suferit unele modificări, în perioada interbelică având largi
vitrine, care ulterior au fost desfiinţate, faţada reprimind aproape în întregime aspectul
avut iniţial.

242

poartă

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr 119/1923, f.10. Releveul este întocmit în luna iunie 1913 şi
titlul: „Stadthotel Szaszregen. Grundriss des Stockes".
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Biblioteca „Petru Maior", din piaţa Petru Maior nr. 1. (fig.83.a,b). A fost
realizată în anul 1870, iniţial ca sediu al Asociaţiei meseriaşilor saşi, ca din anul 1950
aici să funcţioneze ca Biblioteca Municipală „Petru Maior", fondată la 1935. Este o
clădire reprezentativă din zona centrală a oraşului Reghin. Clădirea s-a realizat pe un
teren îngust, aflat la intersecţia cu strada George Coşbuc. Cu un plan în formă de „U",
cu braţele mult apropriate, pe latura lungă ce se deschide spre strada G. Coşbuc, se află
Biblioteca Municipală „Petru Maior", iar aripa următoare, de sub nr. 2, locuinţe şi alte
spaţii de interes comun.
Cu un regim de parter şi etaj, clădirea înscrie forme neoclasiciste, ce le regăsim
la mai multe clădiri din zona centrală. Parterul clădirii dinspre strada G. Coşbuc este
trastat prin imitaţii de bosaje dreptunghiulare, tratate în tencuială, partea dinspre Piaţa
Petru Maior fiind destinată vitrinelor largi, ulterior realizate. Deasupra bordurii puternic
conturate, de la parter, se înalţă etajul al cărui câmp este divizat în panouri mărginite de
pilaştri cu capitele ionice. Înalte, de formă dreptunghiulară, ferestrele constituie un
puternic punct de atracţie, al căror efect se datoreşte ancadramentelor şi terminaţiilor
decorative, formând timpane triunghiulare şi în semicerc. Deasupra , sub acoperiş, se
află cornişa decorată cu denticole. La colţul clădirii s-a prevăzut o teşitură cu rolul de a
asigura vederea în intersecţie, dar şi de a avea un acces la parter şi un balcon la etaj.
Nu este exclus ca edificiul să fi fost realizat în două etape succesive, partiul
parterului dând impresia acestui mod. În general, peretele clădirii dinspre strada G.
Coşbuc are grosimi de până la 60 - 70 cm, restul în grosimi diferite. De remarcat faptul
că, pe alocuri, unii pereţi, de la un capăt la altul, au grosimi variate, tocmai pentru a
menţine oarecum încăperile în forme geometrice rectangulare. Pe parcursul timpului,
prin schimbări de destinaţie, au fost făcute modificări funcţionale şi structurale. În
prezent, clădirea cuprinde încăperi cu diferite destinaţii (fig. 84.a,b ), cele notate cu nr. 1
fiind camere, nr. 2 - sală şedinţă, 3 - birouri, 4 - hol, 5 - casa scării, 6 - toaletă, 7 magazie. Parterul bibliotecii înscrie o suprafaţă de 475 mp, iar etajul de 482 mp. 243
Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 30. (fig. 85. a,b). În anul 1898, Reghinul

este legat la centrala telefonică, când este realizată actuala clădire în stil secession, iar în
anul 1902 este legată la reţeaua sistemului telefonic austro-ungar. 244 Aproximativ în
anul 1898 este realizat noul sediu al poştei, fiind conceput ca o clădire în stil secession.
Cu parter, etaj şi mansardă, masiva clădire oferă o varietate de forme arhitecturale. La
parter, unde sunt situate spaţiile de deservire, pe latura stânga se află intrarea în imobil,
arcuită în partea superioară. Etajul şi mansarda, formează trei registre verticale. Primul
registru, din dreapta clădirii, se remarcă prin bowindoul poligonal, în trei laturi,
deasupra căruia se află frontonul trapezoidal cu laturile arcuite, iar partea superioară
uşor curbată, având trei deschideri triunghiulare. Registrul de mijloc cuprinde cele două
ferestre precum şi terasa cu balustrada traforată. Interesant este registrul din partea
stânga a clădirii, prezentând un ieşind în trei laturi, ce cuprinde de fapt o prelungire a
243

Datele au fost preluate din documentaţia cadastrală întocmită în anul 2009 de S.C. Teodol.
S.R.L, aflată în arhiva Bibliotecii „Petru Maior" din Reghin.
244
Ioan Chiorean, Evoluţia social-economică şi culturală a oraşului Reghin la începutul secolului XX,
în Reghinul cultural, V, 2001, p. 239.
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Fig. 74. Gimnaziul „August in l\lla ior" cli n str. Şcolii nr. 5.
a - Planul de situaţie; b -- Aspect din anul 1894
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Fig. 75 . Gimnaziul „Augustin Maior" din str. Şcolii nr. ~ .
a , b - Starea actuală
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Fig. 76. Clădirea din Piaţ:a Petru Maior nr. 11.
a - Proiectul pentru faţad a principal ă; b --Aspect actual
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Fig. 79. Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 1.
a - Încadrare în zonă (A) - clădirea; b -- Plan etaj (Releveu din anul 1913)
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Fig. 80. Clădirea din str. Mihai Viteazul nr. 1. Proiectul clădirii din
anul 1870. Plan subsol şi fundaţii şi plan şarpantă
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a

b
Fig. 81. Clădirea din strada Miha i Viteazul nr. 1.
a - Aspect din anul 1919; b - Starea actuală
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a

Fig. 82.

Clădirea

din strada Mihai Viteazul m.2. Banca
a - Planul de situaţie; b - Starea actuală
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Ardeleană

a

Fig. 83. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 1 {Biblioteca
municipală). a - Planul de situ a ţie; b -· Aspect actu al
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Fig. 84. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 1 (Biblioteca
municipală). a - Plan parter; b - Plan etaj
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a

Fig. 85.

Clădirea Poştiei

din

a - Planul de situaţie;

b

Piaţa

Petr u Maior nr.30
b -Aspect general
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terasei, deasupra încheindu-se cu un joc de forme şi goluri, inclusiv un turnuleţ de
secţiune pătrată, ce surmontează edificiul.
c. Constructii sanitare
'
Documentele de arhivă ne permit cunoaşterea a cel puţin două proiecte,
întocmite în vederea construirii a unui spital în Reghinul Săsesc. Ambele documentaţii
poartă amprenta arhitectului Jendrassic Alfred, constituind variante ale aşezământului
spitalicesc. Un prim proiect, 245 datat la 16 noiembrie 1911, prevede realizarea a câtorva
pavilioane. Lipsa unui plan de situaţie, precum şi a unui memoriu de arhitectură, ne
împiedică cunoaşterea locaţiei acestui aşezământ spitalicesc, dar şi construcţiile
prevăzute. Cele câteva planşe ne permite, totuşi, cunoaşterea parţială a planimetriei şi
înfăţişării acestora. Dintre planşele pavilionului central (Foepiilet) s-au mai păstrat doar
cele ce reprezintă faţada principală (fig. 86.a) şi planşa cu faţada laterală şi secţiunea
transversală. (fig. 86.b). În formă de „H'', clădirea este obţinută prin amplasarea unui
corp central cu două corpuri laterale, poziţionate perpendicular pe primul. Pe axa
centrală a faţadei principale se află decroşul rectangular al intrării, deasupra având
terasa de la etaj, ce comunică printr-o uşă centrală, totul terminându-se prin acoperişul
înalt, în două pante frânte, al cărui fronton este dominat de o fereastră cu terminaţie
trapezoidală.
Următoarea planşă reprezintă

parterul pavilionului administratorului şi locuinţele
călugăriţelor (Gondonok es apaca lak alaprajz). Clădirea (fig. 87) înscrie o formă de
„U" având un corp central (31,94 x 9,91 m), asociat cu două corpuri laterale simetrice,
cu un decroş dublu rectangular spre faţada principală şi în trei laturi la faţada
posterioară. (fig. 88). Fiecare aripă laterală are o lungime maximă de 16,08 m şi o
lăţime totală de 9,57 m, faţă de laturile laterale ale corpului central ele având un decroş
de câte 1,53 m.
Ultima planşă păstrată reprezintă etajul pavilionului pentru morgă şi boli
fertozobeteg pavilion alaprajz). Planşa (fig.89.a) prezintă
contagioase (Huila haz
faţada principală, care cuprinde 9 axe, din care axele 3 şi 7 sunt destinate intrărilor, cât
şi o seciune transversală prin clădire. Ultima planşă ce o prezentăm, prezintă faşada
principală a pavilionului administrativ şi locuinţele călugăriţelor, precum şi o secţiune
prin clădire (fig. 89.b).
Următoarea variantă a pavilionului central prezintă parterul şi etajul acestuia. 246
Corpul central, împreună cu celelalte două corpuri, cuprind Ia faţada principală un
număr de 17 axe, dintre care axa centrală este destinată intrării ce formează un decroş
poligonal în cinci laturi. Prima axă şi ultima aparţin celor două aripi, fiecare cu un
decroş rectangular. Latura posterioară, în zona centrală, mai conţine un corp
dreptunghiular, având lateral câte un corp mai mic, destinat grupurilor sanitare.
Toate au rămas la faza de proiect.

es

245
246

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 108/1911, f. 1, 4, 5, 6.
Ibidem, nr.. 228/1931, f/10, 11.
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Uzina Electrică - 191 I - Canalul Morii

D
Fig. 90. Uzina electrică. a-· Releve I din anul 1914:
b-Aspect din anul 1911 c.3 nd a fost inaugurată
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Fig. 91. Proiectul de amenajare a morii oraşului Reghi n, din
anul 1912. Proiectant arh. Maetz Ervin

.I

Fig. 92. Proiectul pentru amenajarea atelierului de
pieptănat, din anul 1925. Arh. Adolf Gollner

170
https://biblioteca-digitala.ro

d.Constructii industriale
'

Principala realizare industrială, cu rol de utilitate publică, este uzina electrică a
cărei construire a început în anul 191 O, punerea în funcţiune în anul 1911, concomitent
cu amenajarea unui baraj şi lărgirea Canalului Morii, pe care s-a construit şi uzina. În
anul 1911 în oraş funcţionau 42 motoare electrice. 247 Un proiect datat în iunie 1914 ne
248
permite cunoaşterea primei etape de construire a acestui obiectiv economic
(fig.
90.a), iar o ilustrată din imediat următoarea perioadă, ne înfăţişează noua contrucţie
(fig. 90.b). Se construieşte şi se dă în folosinţă calea ferată: după 14 ani, în 1885,
tronsonul Târgu-Mureş - Reghin, în lungime de 32,3 km; în anul 1906, tronsonul
Reghin - Deda de 25 ,8 km; , iar în anul 1909 tronsonul Deda - Ciceu, de 121 km
lungime. 249 În anul 1886, la Reghin încă exista o gară provizorie. Staţia propriu-zisă va
fi dată în folosinţă în anul 1909, odată cu tronsonul de cale ferată spre Deda. 250
Cu data de iunie 1912, 251 arhitectul Maetz Ervin din Târgu-Mureş, a întocmit
proiectul pentru reorganizarea spaţiului morii oraşului, situată pe braţul râului Mureş
(fig. 91). Ceva mai târziu, în luna mai 1925, 252 arhitectul reghinean, Adolf Gollner,
prevede construirea unui atelier de pieptenărie pentru Hermann şi Wilhelm Roberth din
Reghin( fig. 92).
În anul 1928 sunt realizate ample lucrări de dezvoltare a uzinei electrice, prin
lucrări de etajare cu încăperi administrative, precum şi altele, în valoare totală de 2.000
lei. 253 Sunt efectuate lucrări de extindere a abatorului, respectiv hala centrală, în anul
1926, a căror valoare este de 88 .600 lei. 254

C. CLĂDIRI DE LOCUIT
Clădirea

de locuit sau casa orăşenească, simplă sau în forme şi elemente
arhitecturale mai deosebite, din perioada celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-iea
şi a primului deceniu şi jumătate a secolului următor, reprezintă cel mai bine arhitectura
civilă a Reghinului. Această dezvoltare a fondului de locuit, dar şi a celorlalte categorii
de construcţii, a avut un rol deosebit în crearea specificului oraşelor, ce-l poţi
recunoaşte şi aprecia doar după vechea sa arhitectură, mai puţin proiectată pe planşetă.
Blocurile situate la periferia oraşelor, uneori şi cele din zona centrală, oricât de
importante sunt pentru viaţa locuitorilor, prezintă totuşi o înfăţişare comună. Nici
centrele comerciale, sau alte dotări social-culturale, nu se deosebesc prea mult între ele.
247

A marosv6s6rhely kereskedelmi es iparkamara jelentese 1912 evrol (Raportul Camerei de
Industrie pe anul 1912), Târgu-Mureş, p.105.
248
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 119/1923, f.9.
249
Ioan Chiorean, Evoluţia social-economică şi culturală a oraşului Reghin la începutul secolului XX,
în Reghinul cultural, V, 2001, p. 238.
250
Mihai Szabo, Reghinul, 1992, p. 212.
251
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 112/1912, f. 3.
252
Ibidem, nr. 192, f.7.
253
Ibidem nr. 312/1939.
254
Ibidem, Dos.258/1939.
Comerţ şi
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La Reghin, după cum am mai văzut, nucleul istoric cuprinde doar o parte din
zona situată pe terasa superioară a râului Mureş şi anume aceea din jurul bisericii
evanghelice şi a Pieţii Petru Maior, cu străzile adiacente. Numeroasele intervenţii
efectuate de-a lungul deceniilor, prin lucrări de extindere, transformări interioare,
schimbări de destinaţie sau de aplicare a aşa-zisei acţiuni "de modernizare a faţadelor",
a determinat pierderea aspectului iniţial avut al multor clădiri, diminuându-le valoarea
arhitecturală. De aceea, în măsura în care ne-a fost posibil, ne vom referi la unele
proiecte păstrate la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş, din Târgu-Mureş,
precum şi cele din custodia S.C. RAGCL. SA.
Majoritatea clădirilor, pe parcursul anilor, îndeosebi după anii 1945-1950, au
suferit modificări de paramente, ca urmare a amenajării, extinderii şi „modernizării"
spaţiilor comerciale de la parterul acestora. Unele dintre clădiri au dispărut cu totul, aşa
cum s-a întâmplat cu fosta clădire din Piaţa Petru Maior nr. 38, la intersecţia cu strada
Licurici, care a fost distrusă în perioada ultimului război. O ilustrată din anul 1916 (fig.
93.a), înfăşişează clădirea, ce avea forme eclectice, cu elemente caracteristice barocului
târziu. În locul ei, în anul 1963, s-a construit cinematograful "Patria", cu care ocazie
strada Licurici a fost închisă. Ilustrata prezintă şi alte clădiri învecinate, precum cele de
la nr. 37 (fig. 93.b), nr. 35 şi 36 (fig. 94.a) şi nr. 34 (fig. 94.b).
Modificări de faţade au fost realizate la clădirile din zona primului tronson al
Pieţii Petru Maior, respectiv numerele 1-5. O ilustrată din anul 1938 (fig. 95.a)
înfăţişează clădirea nr. 1-2, unde se află şi biblioteca municipală „Petru Maior". Faţă de
imaginea oraşului din anul 1920 (fig. 59.a), constatăm că parterul clădirii este deja
modificat, iar în locul clădirii vechi de la nr. 3, s-a realizat clădirea cu etaj, în stil
secession, la care vom reveni. O altă ilustrată, din anul 1940, permite cunoaşterea
clădirilor din zona Primăriei din piaţă, la nr. 41. (fig. 95.b ). Altă ilustrată din preajma
Primului Război Mondial (fig. 96.a) prezintă aspecte ale clădirilor din Piaţa Petru
Maior, numerele 49 - 56, majoritatea având modificări la parterul faţadelor principale,
cum sunt cele de la clădirile nr. 52-53 (fig. 96.) şi nr. 51-52 (fig. 97.a).
În marea lor parte, clădirile sunt realizate din materiale durabile, de regulă din
cărămidă, însă tradiţia casei simple de lemn şi paiantă a cetăţeanului de rând, încă mai
persistă. Acest tip de casă îl găsim în unele zone periferice, dar şi în zona centrală unde
totuşi domină casa durabilă, cu parter, dar şi cu mai multe niveluri.
Din multitudinea de documente din arhive, ne oprim la numai câteva mai
reprezentative. O astfel de casă simplă este prevăzută a fi realizată, în anul 1896, de
către numitul Markovits Pirman. 255 Proiectul este întocmit la 22 mai 1896 de către
numitul Siklody Ferencz (fig. 97 .b) şi prevede extinderea unei clădiri, în total
obţinându-se 1 cameră, 1 bucătărie şi magazie, cu un perete posterior din cărămidă,
restul fiind prevăzuţi a se realiza pe o structură de susţinere din lemn, cu umplutură din
cărămidă.

Deşi

sunt situate în zona centrală a Reghinului, forme simple întrunesc şi unele
clădiri din Piaţa Petru Maior, precum cele de la nr. 23 - 24 - 25 (fig. 98.a,b) unele
având totuşi o oarecare tratare a faţadei principale. Ele sunt realizate din cărămidă, cu
255

ANSJ Mureş,

Primăria

Reghin, nr. 63/1986, f.1.
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a

b
Fig. 93 . Ilustrată din anul 1916 cu P i aţa Petru Maior nr. 34-38;
b - Clădirea de la nr. 37 . Aspect actual

173
https://biblioteca-digitala.ro

tJ
Fig. 94. a - Clăd i rile din Piaţa Pet ru Nli!!:or, nr. 35 - 36;
b -Clăd i rea de la nr. 34. Aspecrnl actual
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lt

a

b
Fig. 95 . a - Ilustrată din anul 1938 ·:: ~1 cl f: d iri l ~~ din P t aţa Petru Maior
nr. 1-5; b - Ilustrată din anul 1940 cu cl i~id i r i!e di :::>iaţa Petru Maior nr. 39-43
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Fig. 96. a - Ilustrată din anii 1913-19:1.5, -::u P1at;l Petru Maior nr. 49-56;
b - Clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 52-53. Starea actuală
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Fig. 97. a - Clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 51-52:
b - Proiectul casei lui Markovits Pirmam, din anul 1896
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a

b
Fig. 98. a, b -

din Pi a-ţa Petru Maior nr. 23-25.
Aspect actual

Clădirile
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b
Fig. 99. a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 1-2. Aspect actual;
b - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 3. Aspect actual
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regim parter, dar şi cu parter şi subsol, toate realizate anterior anului 1918. Clădirea de
la nr. 23, prezintă un fronton îngust, având accesul prin poarta imobilului de la nr. 24,
deci o curte comună. Tratată în stilul neobaroc, faţada principală cuprinde cele două
ferestre dreptunghiulare, înguste, cu ancadramente simple, deasupra cărora sunt unele
elemente decorative. Deasupra profilului orizontal se înalţă frontonul clădirii,
trapezoidal, la ale cărui capete de pornire sunt doi stâlpi ce susţin, deasupra câte o urnă.
Clădirea de la nr. 24 este, de asemenea, simplu tratată, al cărei registru inferior
cuprinde o fereastră ulterior realizată, probabil înlocuind altele două mai mici şi un
portal al cărui pilastru lateral dreapta, a fost desfiinţat pentru a lărgi intrarea în curte.
Deasupra, un atic dreptunghiular, uşor curbat în partea superioară. La nr. 25 se află două
corpuri de clădiri, amplasate în "V", la fel de simplu tratate, ce mărginesc un larg portal,
ce se încheie printr-un arc de cerc în formă de mâner de coş, singurele elemente
decorative fiind profilele orizontale.
Desigur, principalele case de locuit, realizate în perioada de până la anul 1918„
sunt cele din zona centrală a oraşului. Lipsa unor documente care să ne ofere şi alte date
despre aceste clădiri, ne îngreunează prezentarea lor, atât ca istorie cât şi tratarea
arhitecturală a acestora. Pentru anul realizării unor clădiri, am preluat datele deţinute de
RAJGCL Reghin Încercăm însă să ne oprim la câteva clădiri considerate mai valoroase,
principalele zone ce le analizăm fiind Piaţa Petru Maior şi strada Mihai Viteazul.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 2. Construcţia constituie ce-a de a doua
aripă a clădirii unde se află Biblioteca Municipală „Petru Maior", la nr. 1. În totalitatea
ei clădirea cuprinde un număr de lO axe la etaj, la parter, cu excepţia porţii de acces,
prin lucrările de „modernizare", fostele ferestre au fost desfinţate. O ilustrată din anul
1920 (fig. 50.a), imortalizează aspectul iniţial al clădirii, cu ferestre, vitrine şi intrări, ce
se încheie în arc de cerc. S-a păstrat partea superioară a faţadei, ce cuprinde 1O axe,
având ritmul de 4 - 2 - 4. Ferestrele înalte, ce cuprind trei ochiuri, au un pervaz
orizontal, sub care se află panouri decorative, dreptunghiulare. Ferestrele sunt mărginite
de ancadramente late, simplu profilate în tencuială, ce se încheie în diferite moduri: cele
corespunzătoare axelor 1, 4, 7, 10 cu câte o sprânceană arcuită, cele de pe axele 2, 3, 8,9
cu câte un fronton triunghiular, iar cele de mijloc, 5,6, cu un fronton comun
triunghiular. Pe acoperiş, deasupra celor două axe centrale, se află un atic
dreptunghiular (fig. 99.a).
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 3 (fig. 99.b), fostul sediu al Poliţiei
Municipale din Reghin. În formă de "U", cele două aripi fiind diferite ca mărime,
îngustă la aripa dreaptă şi mai lată la aripa stângă, clădirea prezintă un fronton la stradă
de cca. 15 m. Clădirea cuprinde trei registre verticale, ale căror decoraţii şi forme sunt
caracteristice stilului secession. Pe cele două axe laterale, la parter, se află largi vitrine
cu intrări în spaţiile comerciale, cert ulterior realizate, pe când la etaj se află câte un
bowindou, fiecare cu câte trei laturi, al căror acoperiş este încununat cu câte un fronton,
uşor teşit în partea superioară, având şi câte o deschizătură eliptică, cu rol de aerisire a
podului. Registrul de mijloc cuprinde intrarea arcuită, deasupra, la etaj, fiind situat
balconul. Deasupra deschizăturii uşor curbate la colţuri se înalţă aticul în curbă în zona
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centrală şi

contracurbe laterale, ce cuprinde o deschizătură eliptică. O ilustrată din anul
1920 (fig. 59.a), prezintă vechea clădire, înlocuită de actuala construcţie. Nu cunoaştem
anul realizării, însă potrivit imaginilor din cărţile poştale, a fost realizată între anii 19351930.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 4 (fig. I 00.a,b ). Este o clădire tot în formă
de "U", aripa stânga fiind dominantă ca mărime, înzestrată cu parter înalt, un fronton de
14,40 m. Spre piaţă clădirea are spaţii comerciale, cele de pe axele 1 şi 2 vădit realizate
ceva mai recent, pe când celelalte, de pe axele 4 şi 5 sunt mai înguste şi încheiate printro curbă. Interesantă este decoraţia situată deasupra golurilor de la parter, în forme
curbate. Pe teren mai sunt alte două corpuri de clădiri, fără valoare arhitecturală sau
istorică. Corpul de clădire „A", are o lungime de 33,40 m, cu regim parter, şi doar la
stradă are un subsol. Potrivit datelor deţinute de RAGCL TUP Reghin, clădirea a fost
realizată în anul 1890. 256
Clădirea

Petru Maior nr. 15 (fig. 74). Este o clădire cu un plan în
formă de "L'', dispusă pe un subsol parţial, între stradă şi casa scării, parter şi etaj. A
fost construită în anul 1890, fiind o clădire relativ masivă, cu pereţi portanţi de 85 şi 60
cm la subsol, de 50 cm la parter şi etaj. 257 Ocupând tot frontonul, de 12,80 m, clădirea
are în adâncime 27 ,49 m. La capătul exterior este un corp de clădire mai nou şi anexe.
Pe parcursul anilor, primind mai multe locuinţe, interiorul clădirii a cunoscut
recompartimentări. Modificări a cunoscut şi parterul faţadei principale, care a păstrat
doar golul ferestrelor şi a portalului ce se încheie în formă de mâner de coş. Etajul,
destul de simplu tratat, cuprinde cele 5 axe, destinate ferestrelor, două deasupra porţii şi
trei la camera mare, în prezent recompartimentat (fig. 1O1.b) Tratată în stilul neobaroc,
clădirea păstrează formele iniţial avute doar la etaj, la parter, unde se află spaţii
comerciale, anterior au fost efectuate lucrări de „modernizare". Simplu, parterul aflat în
dreptul axelor 1 şi 2, este lipsit de decoraţii, având rămasă doar partea superioară a
ferestrelor uşor curbată.
din

Piaţa

Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 16 (fig. 102.a). Întrunind forme eclectice,

de neobaroc şi neoclasic, clădirea înscrie un plan în formă de „L" şi este dispusă pe
două niveluri, parter şi etaj, cuprinzând 5 axe. La parter, în dreptul axelor 1 şi 2, se află
largul portal, uşor curbat la colţurile superioare şi al cărui ancadrament pare a fi ulterior
creat. Deasupra ciubucului orizontal, ce separă parterul de etaj, se află registrul superior
al etajului, ale căru 5 axe cuprind ferestrele pe axele 1,2,4,5, de formă dreptunghiulară,
pe când axa nr. 3 este destinată uşii ce face legătura cu balconul. Un brâu cu decoraţii se
află în dreptul cornişei.

256
257

Descrierea
Descrierea

clădirii

clădirii

s-a
s-a

făcut

în baza releveului întocmit în anul 1995 de REAGCLTUP Reghin.
făcut în baza releveului întocmit în anul 1995 de REAGCLTUP Reghin.
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Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 17 (fig.I 02.b ). Tratată în stilul eclectic,
clădirea beneficiază de faptul că i s-au păstrat formele iniţial avute. Cu un plan în formă
de "L", şi dispusă pe un subsol şi parter înalt, clădirea înscrie 4 axe (fig. 103.a), prima
fiind destinată intrării în curtea imobilului, prin intermediul unui gang, deasupra având
un bowindou în trei laturi. Următoarele trei axe sunt rezervate ferestrelor
dreptunghiulare, al căror solbanc, aflat între două profile neîntrerupte, conţin baluştri.
Deasupra ferestrelor se află câte un brâu îngust cu decoraţii florale realizate în tencuială,
ce se repetă într-o formă mai largă în friza de sub cornişa clădirii. Soclul clădirii
cuprinde forme de bosaje, fiind străpuns de ferestrele dreptunghiulare ale subsolului. 258
Practic, pe teren sunt situate trei clădiri, fără valoare istorică sau arhitecturală.
Clădirea din Piaţa Petru Maior nr.32 (fig. I 03.b ). În stil eclectic, clădirea
constituie proprietatea Parohiei evanghelice din Reghin. Este o clădire cu un plan în
formă de "L", cu demisol, parter şi etaj. La demisol şi parter sunt câte două axe, jos
având spaţii comerciale, sus aflându-se locuinţa. Dezaxat, dreapta, cum privim clădirea,
se află intrarea în curte, ce se încheie cu un arc în formă de mâner de coş, urmată de
gang. Deasupra unui ciubuc urmează etajul care conţine 4 axe, cele cu nr. 1,3 şi 4
constituind ferestrele dreptunghiulare, înalte, pe când axa nr. 2 este destinată uşii de
legătură a încăperii cu balconul realizat din fier forjat. La parter, pe două laturi şi
deasupra intrării în curte, clădirea conţine bosaje, iar sub ferestre având solbancuri cu
motive geometrice cu ancadramente profilate (fig. 104. a,b,c).
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 33. (fig. 105.a). Situată la intersecţia pieţii
cu strada Pandurilor, clădirea este printre puţinele edificii care şi-au păstrat forma şi
repertoriul decorativ. Este caracteristică stilului eclectic, cu motive neobaroce la etaj şi
renaştere la parter. Spre piaţă se desfăşoară faţada principală cu cele 5 axe. Parterul are
paramentul realizat din bosaje dreptunghiulare, cu tâmplăria mai nouă, dar fără
modificarea dimensiunilor golurilor. Un brâu simplu profilat desparte parterul de etaj, a
cărui modenatură este admirabil întocmită şi păstrată, cu ferestre înalte, cu câte 3
ochiuri, ce se încheie în semicerc, cu ancadramente ce conţin lezene cu capitel. Aici a
funcţionat trerozeria oraşului.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 44. (fig. 105.b). Realizată în anul 1880,
clădirea cuprinde întregul front de 9,40 m, cu parter şi etaj, cu o singură încăpere la
subsol. Înscrie un plan în filrmă de „L", cu gang de acces în curte. Pereţii au grosimi de
60 cm la subsol şi de 60, 50 şi 45 cm la parter. 259 În continuarea clădirii, în curte, maui
sunt alte două construcţii, realizate ulterior.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 45 (fig. 106.a). Este o clădire masivă, cu
un plan aproape dreptunghiular, situată la intersecţia cu strada Sării. Realizată cu
subsol, parter şi etaj, clădirea este tratată în stilul neobaroc, cu unele elemente secession.
258
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înscrie un număr de 4 axe, la parter având câte un gol mărginit de
pilaştri ce conţin capitel, ce se ridică până la profilul neîntrerupt. Ferestrele etajului,
îngemănate câte două, identice pe axele 1, 3 şi 4, axa 2 având un balcon semirotund,
susţinut de o consolă, ca o scoică, al cărui parapet este realizat din fier forjat şi ale cărui
părţi laterale se înalţă până la copertină ce acoperă balconul. Elemente identice are şi
faţada dinspre strada Sării, atât doar că la parter şi etaj, câmpul este dominat de
cărămidă aparentă, pe care în mod net se desprind ancadramentele ferestrelor, borduri
albe ornamentale, precum şi decoraţiile în forme specifice barocului de deasupra
ferestrelor. La etaj se află un bowindou de secţiune pătrată, ce se termină cu un turn
ornat, învelit cu tablă.
Spre

piaţă, clădirea

Clădirea

din

Piaţa

Petru Maior nr. 46. (fig.107. a,b,c; 108.a). Cu un plan
dreptunghiular, clădirea este situată la intersecţia pieţii cu strada Sării. unde colţul
clădirii este teşit, obţinându-se un acces la parter şi intrarea cu ferestră la etaj, unde se
află balconul cu parapet metalic. Este o clădire cu subsol, parter şi etaj, concepută în
stilul neobaroc. Faţada principală cuprinde două registre verticale, despărţite de pilaştri
ce se ridică până la nivelul streaşinei. Cele trei axe componente formează ritmul 1-2.
Parterul este destinat comerţului, având unele intervenţii realizate ulterior. De mărimi
moderate, clădirea are spre piaţă o lăţime de 12,3 7 m, iar spre strada Sării o lungime de
19,28 m. Pereţii perimetrali şi cel de mijloc a parterului au grosimi de 50 cm, iar la etaj
de 40 cm. 260
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 47 (fig. 108.b ). Clădirea înscrie un plan în
formă de "L", având un front îngust (fig. I 09.a,b ). A fost construită pe la 1880, cu
subsol, parţial sub aripa lungă, parter şi etaj. Spre stradă lăţimea clădirii este de 9,34 m,
inclusiv gangul de acces în curte, în totalitatea ei clădirea având o lungime de 34,56
m. 261 La parter se află spaţiile comerciale, lângă vitrină, în partea stânga, fiind şi intrarea
în acestea. Deasupra vitrinei se află o generoasă fereastră ce înglobează şi accesul la
balconul îngust. Deasupra streşinii se înalţă frontonul curbat, acoperit piramidal, cu un
orificiu eliptic ce serveşte la aerisirea podului.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 48. (fig. 110.a,b,c,d). Este cunoscută ca
fiind casa lui Patriciu-Barbu (184 7-1902), renumit avocat şi bancher, membru ASTRA,
politician. Cu subsol, parter şi două etaje, clădirea este concepută în formele secession,
având un fronton îngust, ce cuprinde 2 axe. Cu un plan în formă de „L", clădirea are o
lăţime de 9,10 m, cu o lungime de 35,20 m. Pereţii masivi din cărămidă, au grosimi
apreciabile, de 100 cm la subsol, de 80 cm la parter şi de până la 60 cm la etaje. 262 După
datele deţinute de RAGCLTUB Reghin, clădirea a fost realizată în anul 1890.(fig.
11 O.a,b,c,d). La parter, care este despărţit de restul clădirii prin intermediul unui ciubuc,
se află cele două goluri, cu intrarea la parter în dreapta, ce se încheie în formă de mâner
de coş şi a spaţiului comercial, dreptunghiulară, intercalate de pilaştri care au câte un
260
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capitel simplu şi pe care se sprijină capetele celor două arce. Deasupra se află ferestrele
de la etajele I şi II, înalte şi arcuite (fig. 111.a). Faţada este mărginită cu lesene verticale
striate, iar sub streaşină păstrează un bandou decorat.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 50. (fig.111.b). Este casa în care a locuit
Dr. Popescu Ioan- Bibiţi (1896-1981), care între anii 1924-1940 a fost primul primar
român ajuns la conducerea oraşului. El este edilul unor clădiri publice, între care Şcoala
nr. 1 şi Gimnaziul de Stat. Este o clădire masivă, cu un subsol parţial, parter şi etaj, 263 în
curte mai fiind încă o clădire şi anexe. Cu pereţii din cărămidă, la subsol aceştia au
grosimea de 90 cm, la parter de câte 80, 70, 60 şi 55 cm, iar la etaj de câte 60, 50 cm.
Corpul central şi aripa dreaptă au pereţii mai robuşti, pe când aripa stânga are pereţii în
grosimi mai modeste. Prin intermediul casei scărilor se ajunge la coridorul exterior
dinspre curte. Potrivit datelor obţinute de la RAGCLTUB Reghin, clădirea a fost
realizată în anul 1890.
Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr. 57 (fig. 112.a). Este clădirea în care se află
CEC BANK Cluj-Napoca şi SC. DORNA SRL. Cu un fronton doar de câţiva metri la
stradă, la parter clădirea este de tip bară, înscriind trei axe. La parter, în dreptul axelor 1
şi 2 se află spaţiile de deservire, ale CEC BANK Cluj-Napoca, între cei doi pilaştri fiind
situată ampla vitrină cu acces direct din stradă. Axa a 3-a este destinată intrării în
clădire şi gangul de acces, al cărui portal este arcuit. Cu spaţiile de la etaj clădirea
înscrie un plan în formă de "L", latura posterioară având o lungime de 37,59 m, urmată
de alte două corpuri de clădire mai recent realizate. La etaj sunt cele două ferestre ale
încăperii dispus la stradă, pe când deasupra intrării se află balconul pe structură metalică
ce comunică cu o a doua încăpere.
Destul de numeroase sunt clădiri de locuit cu valori istorice şi artistice şi în
strada Mihai Viteazul.
Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 4 (fig.112.b ), cunoscută şi sub numele
de "Casa Schuller". Acest Daniel J. Schuller a fost un cunoscut comerciant, participant
la Revoluţia din anii 1848-1849 şi memorialist al evenimentelor din acei ani. În anul
1773, în această clădire, a fost găzduit Împăratul Iosif al Ii-lea, cu ocazia vizitei sale în
Transilvania. După distrugerile din anul 1848, în anul 1880 clădirea este reconstruită.
Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 22 (fig. 113.a,b,c,d). Este casa în care a
locuit Dr. Eugen Truţia ( 1879-1968), avocat, prefectul Jud. Târnava Mare, notar,
publicist etc, membru marcant al Astrei. Potrivit evidenţelor RAGCLTUB Reghin,
clădirea a fost realizată în anul 1890, însă presupunem că în cel puţin două etape. Având
forma de plan „L", clădirea este dispusă pe parter şi doar sub încăperile de la stradă are
subsol, ca urmare a pantei terenului. În urmă cu mai mulţi ani, după ce clădirea s-a
împărţit în mai multe locuinţe, s-au realizat unele extinderi, precum cele din zona de
colţ a formei de „L'', cu pereţi subdimensionaţi, inclusiv recompartimentări de spaţii
263
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interioare. Ca în majoritatea situaţiilor clădirea cuprinde tot frontul de 17 ,50 m lăţime,
din care construcţia are 12,40 m, Cu un parter înalt, paramentul clădirii este împărţit în
trei registre despărţite de lesene striate: cel al porţii arcuite şi a celor două panouri,
fiecare cu câte două ferestre, în ritmul 1 - 2 - 2. Grupate câte două, ferestrele au
ancadramente simplu profilate, deasupra încheindu-se cu un bandou decorativ, cuprins
între două sprâncene orizontale simplu profilate. Între profilul orizontal, aflat deasupra
registrului ferestrelor şi streaşină, se află spaţiul îngust al răsuflătoarelor podului.
264
Deasupra se înalţă acoperişul, a cărui pantă moderată este îmbrăcată cu ţiglă.
Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 87 (fig. 114.a,b,c,). Clădirea este legată
de numele lui Virgil Oniţiu (1864-1915), cunoscut profesor, scriitor şi istoric literar.
Potrivit evidenţei RAGCL TUB Reghin, clădirea a fost realizată în anul 1900, ulterior
fiind edificate alte două clădiri şi anexe, fără valoare istorică sau arhitecturală. Potrivit
releveului, clădirea este dispusă pe parter+ etaj, parţial sub încăperile dinspre stradă
având şi un subsol. Cu un plan ce înscrie forma de „L", clădirea are o lăţime de 11,35
m , iar în lungime de 46, 15 m, în a cărei componenţă sunt mai multe locuinţe. Întrunind
forme eclectice, faţada clădirii cuprinde 4 axe corespunzătoare ferestrelor. Parterul a
fost modernizat fără a mai avea elemente decorative. Deasupra ciubucului simplu
profilat se înalţă etajul, la rândul lui împărţit în două panouri prin intermediul unor
lesene duble. Fiecărui panou îi revin câte două ferestre, cu câte 4 ochiuri, încadrate de
ancadramente plate, ce se încheie cu un coronament uşor curbat în partea de jos şi drept
în partea superioară. Sub streaşina simplă sunt 4 perechi de răsuflătoare, după care se
265
înalţă acoperişul cu pantă moderată.
Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 95 (fig. 115.a,b). Potrivit datelor
oferite de RAGCLTUB Reghin, clădirea actuală a fost realizată în anul 1890, deşi
înclinăm să credem că a fost realizată ceva mai devreme. O clădire anterioară ar fi fost
construită înaimnte de anul 1812. Între anii 1812-1848 aici a fost spitalul orăşenesc, ca
între anii 1849-1918, să fiinţeze orfelinatul.
În formă de „U", clădirea se desfăşoară la stradă pe o lungime de 15, 40 m, cele
două braţe avînd lungimi de 24 m, latura dreaptă şi 29,80 m, latura stângă. În interiorul
curţii mai sunt încă trei corpuri de clădiri nesimnificative. Dispusă pe două niveluri, un
subsol parţial, situat spre capătul laturii dreapta şi un parter, clădirea are pereţii din
cărămidă, în grosimi de 90, 70 cm la subsol şi 50 cm la parter.
Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 105, fosta Magazinului nr. 929 b. (fig.
115.c). Este cunoscută şi sub numele „Casa Florea Bogdan" (1876-1965), cunoscut
inginer hidrotehnic, publicist, om politic şi cărturar. În anul 1909 întemeiază Banca
„Cerbul", ce îşi are sediul în această clădire, iar în anul 1912, devine membru pe viaţă al
ASTREI. În anul 1919 întemeiază liceul românesc „Florea Bogdan". În anul 1926
devine prefect al judeţului Mureş.
264
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Cu regim parter, clădirea înscrie un plan în formă de „U", cele două aripi laterale
fiind orientate spre stradă, care, împreună cu aripa din spate formează o curte interioară,
inclusiv accesul în clădire. Trecând, în anul 1950, în proprietatea statului român, prin
expropriere, clădirea este retrocedată în anul 2007, moştenitoarei Rodica Bogdan din
Bucureşti. Faţada principală este decorată în spiritul secession, de factură provincială,
fiind tratată simetric. Cele două aripi laterale, spre stradă, conţin câte două ferestre
dreptunghiulare, deasupra înălţându-se aticul semicircular, înzestrat cu câte o
deschizătură dreptunghiulară, în trepte, al cărui ancadrament ornat continuă printr-un
element vertical, reluat şi pe cele două părţi ale sale. Corpul central, cuprinde accesul,
mărginit de câte o fereastră, elementul principal decorativ constituindu-l turnul
prismatic mult înălţat, mărginit de două elemente decorative ce conţin câte o urnă (fig.
116.a,b).
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Fig. 103. a - Clădi rea din Piaţa Pi:?t ru Maio r nr.17. Plan parter;
b - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. J 2 Aspect actual
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Fig. 106. a - Clădirea din Pia ţ a Petru IVlaior rir.45. Stai-ea actuală;
b - Ilustrată din anul 1903 a Pie-ţii Petru M aior. Latura de est
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Fig. 108. a - Clădirea din Piaţa Petru Ma ior nr.46. Plan etaj;
b - Clădirea din Piaţa Petru IVI.aior nr. 4-7. Starea actuali~
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Fig. 109. a - Clădirea din Piaţ a Petru Maior nr. 47.
a-· Plan parter; b - Plan e tc1j
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Fig. 110. a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 48.
a - Plan subsol; b - Plan parter; c - Plan et aj I; d - Plan etaj li .
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Fig. 111. a - Clădirea din Piata Petru Maior nr. 48. Starea act uală;
b - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 50. Plan parter şi etaj
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Fig. 112.a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 57. Starea actuală
b - Clădirea din strada Mihai Vit eaz ul nr. 4. Starea actuală
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Fig. 113. Clădirea din str. IVl ihai Vit eazul nr . 22 .
a - Plan parter; b - Plan etaj; c -- Pla n subsol: d -Aspect act ual
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Fig. 114. Clădirea din str. Mihai Viteazul nr. 87.
a - Plan parter; b - Plan etaj ; c -S .area actuală
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a

b
/

c

Fig. 115. Clădirea di n str. Mihai Viteazu l nr. 95. a - Pla n pa rte r;
b - Plan subsol. c - Clădirea din str. Mi hai Viteaw l nr. 105. Sta rea actuală
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Sz.-Regen

Vllla Bogdin

b
Fig. 116. Clădirea din st r. Mihai Vit :' azul nr. 105.
a - Plan parter; b --AspE:ct din an ·i 1935-1937
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""
"
""
VIII. EVOLUTIA DEMOGRAFICA
PANA
LA 1918

'

Cum este şi firesc, dezvoltarea urbană a unei localităţi este urmată de înmulţirea
populaţiei acesteia. Fără a avea prea multe evenimente care să-i zdruncine cursul firesc
al dezvoltării, excepţie fiind evenimentele din anul 1848, viaţa locuitorilor din Reghinul
Săsesc şi Reghinul Unguresc, se desfăşoară destul de liniştit.
Urmând cursul căutărilor, rezultă că singurele surse de calcul al numărului de
locuitori, rămân registrele de dijme papale, din anii 1332-1335. Făcând calculul
numărului de locuitori pentru data respectivă. P. Niedermaier, 266 faţă de suma de 15,4
groşi/an plătiţi de preotul din Reghin, ca dijmă papală şi „valoarea de 0,30 - 0,40
groşi/fum plătită anual în acelaşi scop de localităţile Turdaş şi Pricaz, din decanatul
Orăştiei ", deduce că în perioada respectivă Reghinul Săsesc avea aproximativ 50 - 60
gospodării, ceea ce înseamnă un număr de 250-300 locuitori, considerând 5 membri la o
familie (gospodărie). Pornind de la aceste date, ca şi existenţa unei biserici romanice
aflate în zona de contact dintre Reghinul Săsesc şi Reghinul Unguresc, 267 realizată în
secolul XIII-iea, se apreciază că localitatea avea aproximativ 25 de familii, adică un
număr de 125 de locuitori.
Până pe la 134 7 se înregistrează o curbă ascedentă a creşterii demografice a
localităţilor, astfel, din cele 50-60 de gospodării, circa 15 se datorează înmulţirii
familiilor care au supravieţuit năvălirilor tătare. Conform acestui ritm de dezvoltare,
Reghinul Săsesc a putut avea la 1250- cca. 10-15 gospodării, în 1275 - alte cca 15-20,
în 1300 - 20-30 gospodării. 268
Din a doua jumătate a secolului al XIV-iea, ne parvin noi surse porivitoare la
Reghin. În 1335 este pomenit „decanatul Reghinului", iar la 1345, este amintit „vadul
Reghinului" (vulgo Regenreuren), 269 perioadă când Reghinul Săsesc avea cca 50 de
270
gospodării, iar Reghinul Unguresc aproximativ 20, respectiv câte 250 şi 100 locuitori.
În anul 1492, Reghinul Săsesc avea un număr de 144 de case, aşa cum prezintă o
271
statistică a vremii.
Până la această dată, tot Paul Niedermaier stabileşte numărul de
gospodării, după cum urmează: la 1400 - 40-60, la 1425 - 75, la 1450 - 60-100, la 1475
- 100-125, la 1500 - 150-175 gospodării. 272 Mult mai mic, Reghinul Unguresc avea la
1400 circa 20 gospodării, pe când la 1500, avea 40-60 gospodării. 273 Timp de aproape
100 ani populaţia oraşului Reghinul Săsesc a stagnat, astfel încât, la 1525 avea circa 200

266

Paul Niedermaier, Dezvoltarea urbanistică a unor oraşe şi târguri transilvănene până în secolul
Bucureşti, p. 45.
267
Pau I N'1e derma1er,
.
. p. 45.
op. cit.,
268
Paul Niedermaier, op. cit., p. 50.
269
E. Philippi şi W. Welzer, op. cit., p. 19.
270
Paul Niedermaier, op. cit. p.53.
271
T. Schwab, Zunftgeschichte der Stadt SiichsischfiRegen,
în
Archiv des Vereins fiir
siebenbiirgische Landdeskunde, nr. 150, 1940, p. 500.
272
Pau I N'1ed erma1er,
.
. p. 57.
op. cit.
273
Paul Niedermaier, op. cit., p.57.

al XVII-iea, 1976,
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274

de familii,
(cca. 1OOO de locuitori), pe când Reghin ul Unguresc avea doar 50
275
gospodării
(cca. 250 de locuitori).
Desigur, sursele documentare de mai sus se referă la numărul total al
locuitorilor, din cele două localităţi componente ale Reghinului, fără prezentarea
structurii etnice, confesiunea religioasă sau profesia acestora. Câteva statistici cuprind
276
date unilaterale, doar a greco-catolicilor. Statistica din anul 1733,
prezintă datele:
Reghin ul Săsesc cu 20 locuitori greco-catolici, iar Re ghinul Unguresc cu 3 7 grecocatolici. Conscripţia lui Petru Aaron, din anul 1750, consemnează pentru Reghinul
277
Unguresc 88 suflete greco-catolice, cu 1 biserică şi 1 preot.
Conscripţia lui Bukow,
din anii 1760-1762, dă pentru Reghinul Unguresc următoarele date: uniţii aveau 1 preot
şi 18 familii, greco-orientali nu aveau preot, dar existau 20 de familii. Biserica era în
folosinţa uniţilor. 278
Recensământul din anii 1784-1787, consemnează pentru Reghinul Săsesc: 554
case, 667 familii, 2705 locuitori, iar pentru Re ghinul Unguresc: 11 O case, 183 de familii
279
şi 602 locuitori.
Şematismul anului 1900, pentru Reghinul Unguresc dă următoarele
date: greco-catolici 304, romano-catolici 285, greco-orientali - 2, reformaţi - 395,
evanghelici 20, unitarieni 6, izraeliţi 50, 280 de această dată fiind consemnate şi celelalte
confesiuni.
Recensămintele constituie principalele surse documentare, ele fiind mult mai
complexe şi exacte. Redăm în continuare câteva date demografice reflectate în
recensămintele populaţiei din perioada anilor 1857-191 O, în cei 60 de ani, fiind luate în
considerare recensămintele din anii: 1850, 1857, 1880, 1890, 1900 şi 191 O. Sunt
recensăminte oficiale efectuate de administraţia publică centrală.
Un prim recensământ, cel din anul 1850, 281 prezintă pentru Reghinul Săsesc şi
Reghinul Unguresc, următoarele date.
Structura populaţiei după confesiune:

Total

Reghinul Săsesc
4227

Reghinul Unguresc
865

Total
5092

335
119

960
683

Ortodocşi

Greco-catolici
Romano-catolici

625
564

274

Ibidem.
Ibidem, p.59.
276
Nicolae Togan, Statistica românilor din Transilvania în anul 1733, a lui lnochentie Micu Clain, în
Transilvania, XXIX, p. 179.
277
Augustin Bunea, Statistica românilor din Transilvania în anul 1750, făcută de vicarul episcopesc
Petru Aron şi publicată de de Or. Augustin Bunea canonic metropolitan, în Transolvania, XXX, 1901, p.

275

237-291.
278

Virgil Ciobanu, Statistica românilor ardeleni în anii 1760-1762, a lui Nicolae Adolf baron de
Buccov, în AllN, /I/ 1924-1925), 1926, p. 616-686.
279
Magyarorszag nepessege a Pragmatica Sanctio koraban (Populaţia Ungariei în epoca aplicării
Sancţiunii Pragmatice), Budapest, p. 214.
280
Şematismul 1900, p. 497.
281
Varga E. Arpad, Erdely etnikai es felekezeti statisztik6a I. Kovaszna, Hargita es Maros megye.
Nepsz6ml6s6n 6datok 1850-2002 kăzăt. Miercurea Ciuc, Ed. Print, 2011.
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Reformaţi

346
7
21
37

611
2740
21
77

Reghinul Unguresc
865
313
436
1074
102
37
65

Total
5092
957
1002
5040
165
77
67

265
2733

Evanghelici
Unitarieni
Izraeliţi

40

Structura populaţiei
Total

după naţionalitate:

Români
Unguri
Germani
Alţi

Evrei
Ţigani

Reghinul Săsesc
4227
644
566
159+2805
63
40
2

Recensământul efectuat în anul 1857, 282 prezintă pentru Reghinul Săsesc şi
Reghinul Unguresc, următoarele date generale, confesiune şi profesie.

Numărul

de case
Numărul de locuinţe
Total populaţie, din care:

Reghinul
975
1190
4721

Săsesc

Reghinul unguresc
183
231
926

Total
1158
1421
5647

337
142
365
12
14

1006
865
670
2996
14

Ortodocşi

Greco-catolici
Romano-catolici

669
723
305
2984

Reformaţi

Luterani
Unitarieni
Izraeliţi

39
1

Armeni catolici
De această
După profesie

dată

Preoţi

Funcţionari

avem

36

95
1

cunoştinţă şi

de profesia locuitorilor:
Reghinul Săsesc
Reghinul Unguresc
6
3
57
2
5
3

Total
9

Avocaţi

1

59
8
1

Personal sanitar
Proprietari pământ
Rentieri

9

9

Militari termen

Industriaşi

282

Recensământu/

39
28
16

1

96
752
din anul 1857, p. 352-355.
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40
124
768

Comercianţi

Muncitori necalif. agricoli
Muncitori necalif. industr.
Muncitori necalif. comerţ.
Alte slugi
Zilieri
Alţi bărbaţi > 14 ani
Femei şi copii < 14 ani

20
1
74
2
12
96
363
3226

20
8
78

7
4

2

12
194
440
3875

98

77
649

În anul 1880, 283 recensământul ne prezintă următoarele date:
Date generale şi structura locuitorilor după confesiune:
Reghinul Unguresc
Reghinul Săsesc
Confesiunea
196
926
Case
1019
5652
Populaţia
24
24
Ortodocşi
338
727
Greco-catolici
181
1112
Romano-catolici
403
767
Reformaţi
38
2210
Evanghelici
2
14
Unitarieni
280
33
Izraeliţi
Alte religii
8
Structura populaţiei
Naţionalitatea

Români
Maghiari
Germani
Slovaci
Alte naţionalităţi
Străini

Total
1122
6671
48
1075
1293
1070
2748
16
313
8

după naţionalitate:

Reghinul Săsesc
689
1718
2922
11
59
36

Total
1005
2320
2962
11
98
36

Reghinul Unguresc
306
602
40
39

După activitatea meşteşugărească, populaţia oraşului cuprinde:
întreprinzători
particulari - 618; funcţionari administrativi - 1; servitori - 401; ucenici - 188;
muncitori - 1O; întreţinători de familie - 6; femei - 84; .
După activitatea comercială, populaţia cuprinde: 285 antreprenori particulari 92; funcţionari administrativi - 5; servitori - 28; ucenici - 30; muncitori - 3;
întreţinători de familie - ; femei - 18.
Recensământul din anul 1890 286 cuprinde următoarele date:
284

283

Recensământul

284

Făldes

din anul 1880, p.242, 243.
Bela, V6rosaink es a v6rosi lakoss6g eletviszonyai az utols6 nepsz6ml616s alapj6n,
Budapest, 1883, p. 47.
285
Ibidem, p. 50.
286
'
Varga E. Arpad, op. cit., p. 492-493.
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Structura populaţiei

Total
Români
Maghiari
Germani
Alţii
Ţigani

Sârbi
Slovaci
Structura populaţiei

Ortodocşi

Greco-catolici
Romano-catolici
Reformaţi

Evanghelici
Unitarieni
Izraeliţi

după naţionalitate:

Reghinul Săsesc
6057
882
2187
2910
78
44
1
6
după confesiune:

Reghinul Unguresc
1019
316
622
41
40

Total
7076
1198
2809
2951
118
44
1
6

Reghinul Săsesc
6057
65
855
1263
834
2627
19
314

Reghinul Unguresc
1131
14
318
28
421
47
6
44

Total
7188
79
1173
1291
1255
2674
25
358

În această perioadă de până la 1900, în Reghinul Săsesc, saşii au o majoritate
absolută, de 44,9%, faţă de unguri cu 39,60%, sau români, de 15,40%. 287 Sporul
populaţiei din Reghinul Săsesc, în perioada anilor 1880-1900, a fost următorul: 18801890 de 7, 1%; 1890-1900 de 8,0%; 1880-1900 de 7,9%. Privitor la sporul populaţiei
săseşti, situaţia a fost următoarea: 1880-1890 de 3,9 %; 1890-1900 de 1,0%; 1880-1900
de3%.
Sporul populaţiei ungureşti din Reghinul Săsesc a fost următorul: 1880-1890 de
22, 7%; 1890-1900 de 18,6 %; 12880-1900- de 22, 7%.
Sporul populaţiei româneşti din Reghinul Săsesc este următorul: 1880-1890 de
4,8%; 1890-1900 de 14,4 %; 1880-1900 de 19,7%. 288
Pe cele trei naţiuni, diferenţele în plus sau în minus ale populaţiei din Reghinul
Săsesc, este următoarea: 289

Anul

Unguri

Saşi

287

Români

Evoluţia demografică a oraşelor şi minorităţile etnice din Transilvania, p. 105. (Extras din
„Arhiva pentru Ştiinţe şi Reforma Socială", revista Institutului Social Român, anul VIII, nr. 1-3, 1929.
288
Ibidem, p. 107-108.
289
Ibidem, p.110.
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30,2
14, 1
1880
49,9
31,9
1890
45,2
10,8
32,7
23,8
1900
41,7
Prin urmare, saşii au pierdut în favoarea ungurilor şi românilor.
Până la anul 1918, mai avem două recensăminte, deosebit de importante prin
datele ce le oferă. Recensământul efectuat în anul 1900, 290 pe lângă unele date generale,
respectriv suprafaţa teritoriului şi nr. de case, face referiri şi la structura populaţiei.
Astfel suprafaţa teritoriului Reghinului Săsesc este de 4356 iugăre, iar la Reghinul
Unguresc de 1604 iugăre, în total 5690 iugăre. Existau la acea dată la Reghinunl Săsesc
un număr de 1032 case, în Re ghinul Unguresc 263 case, în total fiind 1295 case.
Totalul populaţiei locuibile din Reghinul Săsesc era de 6652 locuitori, din
Reghinul Unguresc de 1393 locuitori, în total 7945 locuitori.
Structura populaţiei
Limba maternă
Română

Maghiară
Germană
Slovacă

după

limba maternă:
Reghinul Săsesc
1009
2593
2939
1

Rutenă

Croată

Alte limbi

10

Structura populaţiei
Religia
Ortodoxă

Greco-cato li că
Romano-catolică
Reformată
Evanghelică

Unitariană
Izraelită

Alte religii
Scriu şi citesc

Reghinul Unguresc
242
1059
80
3
3
2
4

Total
1251
3652
3019
4
3
2
14

Reghinul Unguresc
22
350
300
492
47
9
173

Total
70
1366
1562
1588
2693
44
622

după

religie:
Reghinul Săsesc
48
1016
1262
1096
2646
35
449
4628
6091

Ştie ungureşte

626
1305

Numărul bărbaţilor

în total 3904. Numărul
Unguresc, în total 4041.

290

Recensământu/

5254
7396

era de 3220 la Reghinul Săsesc, 684 la Reghinul Unguresc,
femeilor era de 3333 la Reghinul Săsesc, 709 la Reghinul

din anul 1900, p. 422-425.
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Ultimul recensământ efectuat până la anul 1918, este cel din anul 1910,
a
cărui structură este ca şi a celui precedent.
Suprafaţa teritoriului la Reghinul Săsesc este de 4365 iugăre, la Reghinul
Unguresc de 1622 iugăre, în total 5987 iugăre, deci cu ceva mai mare. Creşte şi numărul
de case, la Reghinul Săsesc sunt înregistrate 1025 case, la Re ghinul Unguresc 303 case,
în total fiind 1328. Populaţia localnică este de 7310 locuitori la Reghinul Săsesc şi de
161 O locuitori la Reghinul Unguresc, în total 8920 locuitori.
Structura populaţiei după limba maternă:
Total
Reghinul Unguresc
Limba maternă
Reghinul Săsesc
1444
133
Română
1311
1340
4287
Maghiară
2947
Germană
2994
75
3069
4
Slovacă
4
3
3
Rutenă
1
Croată
1
62 (Ţigani)
Alte limbi
50
110
291

Structura populaţiei
Religia
Ortodocşi

Greco-catolici
Romano catolici
Reformaţi

Evanghelici
Unitarieni
Izraeliţi
Ştiu să

scrie

şi citească

Ştie ungureşte

după

religie:
Reghinul Săsesc
144
1307
1661
1301
2578
38
637
5056
6668

Reghinul Unguresc
3
370
356
606
41
7
327
756
1571

Total
1123
1677
1661
1907
2619
45
864
5812
8239

Numărul bărbaţilor

era de 3662 la Reghinul Săsesc, 790 la Reghinul Unguresc,
femeilor era de 3648 la Reghinul Săsesc, 820 la Reghinul

în total 4452. Numărul
Unguresc, în total 4468.
Potrivit recensămintelor efectuate, în cadrul cărora religia a prezentat un mijloc
de recenzare, anul 1850 îl luăm drept an de referinţă. În Reghinul Săsesc ortodocşii sunt
puţini, pe ani înregistrând următoarele: 1850 - 0,00%; 1857 - 0,0%; 1880 - 0,42%;
1890 - 1, 7%; 1900 - O, 18 %; 191 O - 1,97%. Confesiunea greco-catolică este mai bine
reprezentată: 1850-14,77%; 1857-14,17%; 1880-12,86%; 1890-14,12%; 190015,27 %; 191 O - 17 ,88%. Confesiunea romano-catolică are o evoluţie constantă: 1850 13,34%; 1857 - 13,34%; 1880 - 19,76%; 1890 - 20,85%; 1900 - 18,97%; 1910 17 ,88%. Reformaţii înscriu o uşoară creştere numerică: 1850 - 6,26%; 1857 - 6,26%;
1880- 13,58%; 1890- 13,77%; 1900- 16,48%; 1910- 17,80%. Evanghelicii sunt cei

291

Recensământul

din anul 1910, p. 404 - 407.
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mai numeroşi, dar pierd din procente: 1850 - 64,65%; 1857 - 64,65%; 1880 - 39, 10%;
1890-43,37%; 1900-40,00%; 1910-38,50%.
Potrivit recensămintelor, etnia reprezintă un indicator important de recenzare, la
Reghinul Săsesc românii constituind o minoritate: 1850 - 15,23%; 1880 - 12, 19%;
1890 - 16,70%; 1900 (limba maternă) - 15,17%; 1910 (limba maternă) - 17,93%.
Maghiarii: 1850 - 13,39; 1880 - 30,0%; 1890 - 36,10%; 1900 (limba maternă) 38,98%; 1910 (limba maternă) - 23,81%. Germanii, ca ultima etnie mai
importantă: 1850 - 70,07%; 1880 - 51,69%; 1890 - 48,04%; 1900 (limba maternă) 44, 18%; 191 O (limba maternă) - 51,69%.
În Reghinul Unguresc structura populaţiei după confesiune este următoarea:
ortodocşi: 1850 - 0,00%; 1857 - 0,00%; 1880 - 2,3%; 1900 - 1,57%; 191 O - O, 18%.
greco-catolicii sunt într-un procent mai mare, dar înregistrează o diminuare: 1850 14,78%; 1857 - 36,39%; 1880 - 32,16%; 1890 - 26,72%; 1900 - 39,68%; 1910 22, 11 %. romano-catolicii cunosc o creştere numerică destul de însemnată: 1850 39,74%; 1857 - 15,37%; 1880 - 17,76%; 1890 - 32,77%; 1900 - 21,53%; 1910 22,11%.; reformaţii:1850 - 39,95%; 1857 - 39,41%; 1880 - 39,51%; 1890 - 32,77%
1900- 45,31 %; 191 O --46,0 %. Dintre confesiunile mai importante, evanghelicii înscriu
următoarele date: 1850 - 0,81%; 1857 - 1,29 %; 1880 - 3,79%; 1890 - 3,94%; 1900 3,37%; 1910-2,54%.
Structura populaţiei după naţionalitate, în Reghinul Unguresc este următoarea:
Români- 30,0%; 1900 (limba maternă)- 17,37%; 1910 (limba maternă)- 0,18, deci o
Maghiari cunosc o creştere numerică substanţială, în
diminuare proncetuală.
detrimentul românilor: 1880 - 52,26%; 1900 (limba maternă) - 70,02 %; 1910 (limba
maternă) - 82,23%. Germani: 1880 - 3,92%; 1900 (limba maternă) - 3,14%; 1910 4,65%.
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X. EVOLUTIA
'
"
....
CONSTRUCTIILOR IN PERIOADA INTERBELICA
'

Noile condiţii politice şi social-economice apărute în România de după Marea
Unire din anul l 918, cu toate impedimentele determinate de criza economică din anii
1929-1933, înregistrează unele realizări de ordin economic şi social, totul însă în raport
de mărimea localităţii. Recensământul din anul 1930 consemnează la Reghin un număr
de 1641 case şi 2139 gospodării, 292 pe când cel din anul 1941 nu cuprinde asemenea
date. 293
Cercetările efectuate în ultima perioadă de timp la Arhivele Naţionale, Direcţia
Judeţului Mureş, fondul Primăria oraşului Reghin, ne dezvăluie noi aspecte cu privire la
realizările edilitare ale Reghinului, în perioada dintre cele două războaie mondiale. Pe
lângă datele sumare oferite de premergătorii autori, privitoare la unele clădiri realizate
în perioada interbelică, cum ar fi că o anumită clădire a fost realizată în anul cutare,
cercetările mele aduc unele date concerte şi inedite, îndeosebi proiecte ale unor clădiri,
în unele situaţii variantele propuse, documente de ordin tehnic, acorduri de construire,
amenajări ale teritoriului etc. De mare folos au fost releveele unor clădiri, aflate în
custodia RAGCL TUB Reghin.
Cu toate împrejurările uneori defavorabile, economice şi financiare şi aici ne
gândim la criza economică şi financiară din anii 1929 - 1933 considerăm că acţiunea de
construire de noi clădiri de locuit la Reghin a fost destul de activă. Din nefericire, faţă
de oraşul Târgu-Mureş, de exemplu, pentru oraşul Reghin nu avem posibilitatea de a
face un bilanţ al numărul acordurilor de construire emise de Primărie. Nu putem omite
faptul că organul administrativ din Reghin a fost preocupat şi de dezvoltarea zonei
destinată locuinţelor, prin parcelarea unor terenuri şi crearea de noi străzi. Am văzut
parcelarea terenurilor din zona străzii Mihai Viteazul şi Piaţa de Joi, prin crearea a opt
noi străzi: Crinului, Secerişului, Garofiţei, Cărpiniş, Făgetului, Primăverii, Morii,
Grădinarilor, lotizare creată după Reforma agrară din anul 1924. În anul 1933 este
întocmită parcelarea terenului de sub top nr. 48154, proprietatea Parohiei Evanghelice,
aflat în vecinătatea Pădurii Rotunde: "Parzellierung des, der evang. Kirchengemeinde
gekărenden Roten Wirtshausgarten" 294 (fig.117 ). Sunt create 24 de parcele, strada nou
creată având un carosabil de 5 m lăţime, lateral câte 3 m şi trotuar de 1,50 m, în total cu
o deschidere de 14 m.
Pe lângă construirea de locuinţe, în perioada interbelică s-au realizat şi câteva
edificii de interes comun, îndeosebi şcoli, spitale, locaşuri de cultură, ele având un rol
important în viaţa socială şi culturală a locuitorilor oraşului, îndeosebi a românilor,
lipsiţi de drepturi până la anul 1918, în a-şi construi asemenea aşezăminte în oraş.
În primii ani după Marea Unire, istoricul Nicolae Iorga, trece şi prin Reghin, cu
care ocazie remarcă: ,Jn drum, întâi Reghinul Săsesc, tot aşa de întins ca Bistriţa însăşi,
292

Recensământul

293

Recensământu/

294

ANSJ Mureş,

din anul 1930.
din anul 1941.
Primăria Reghin, nr. 238, f. 8, 12.
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cu o piaţă mult mai largă chiar, pe care o străbat acum trăsurele de ţară ce aduc o la o
adunare de învăţători români pe dascăli şi preoţii noştri din sate. În margine un frumos
locaş gotic al celor care au întemeiat şi stăpânit multă vreme acest oraş de a doua ori a
treia treaptă. Săsească în parte şi azi această reşedinţă de protopopie, în liniştea căreia
Petru Maior însuşi, care era din Dicio-Sân-Mărtin, din secuimea apuseană, şi-a scris
295
cărţile sale pentru dovedirea vechimii şi dăinuirii neîntrerupte a neamului nostru".
Nu poate fi omisă contribuţia dr. Eugen Nicoară la realizarea unor importante
edificii de interes comun, şcoli, spitale, case de cultură, biserici, case parohiale,
monumente etc. Într-un manuscris denumit „Medalioane Mureşene ", dr. Eugen Nicoară
face unele relatări prvitoare la realizarea unor dotări în oraşul Reghin.,.Această mare
iubire a mea faţă de acest miez de ţară, vorbeşte despre tot ce am făcut în timpul vieţii
spre binele obştesc al tuturor oamenilor din oraşul Reghin" ... „ şi din cele o sută de
comune şi sate din această zonă, Între aceste fapte şi înfăptuiri ale mele trebuie să
amintesc Spitalul orăşenesc, Palatul Cultural, Creşa de copii din Reghin, Casa
parohială din faţa parcului, aceste toate s-au zidit pe cheltuiala mea. Apoi contribuţia
mea la zidirea primului liceu românesc din Reghin, situat deasupra clădirii
spitalului" ... „precum şi contribuţia mea la zidirea clădirii Şcoalei româneşti situată în
A ;f"h
T/"
I" .296
strada lVll
az• "zteazu

A.

CONSTRUCŢII

O primă categorie de
comun, sunt şcolile.

construcţii,

DE INTERES COMUN

la care ne oprim, din cele considerate de interes
a.

Şcoli

Dacă până

în anul 1918, etnicii saşi, maghiari şi evrei din Reghin şi-au avut
şcolile proprii, românii aveau prea puţine aşezăminte şcolare. Noua conjunctură politică
de după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, determină Imperiul Austro-Ungar să
deschidă la Reghin o şcoală de băieţi, fiind dat Ordinul nr. 28.732/1918. Începând cu
data de 7 iulie 1918, şcoala este preluată de statul român, pentru început funcţionând în
clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 2. În anul 1927, sub coordonarea Primăriei şi prin
obţinerea unor fonduri publice, se trece la realizarea unui nou edificiu şcolar. În anul
1930 clădirea este terminată, astfel începând cu anul şcolar 1930/1931 Gimnaziul se va
muta în noul local. Un istoric al acestei şcoli ne-a oferit Ioan I. Costea. 297
Şcoala de stat din strada Spitalului nr. 22. (În prezent aici funcţionează o
grădiniţă

cu program prelungit)

295

Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească, Bucureşti, Ed. SAECULUM I.O.,
2005, p. 424.

296

Marin Şara, Contribuţia doctorului Eugen Nicoară la valorificarea vieţii social culturale din
Reghin şi împrejurimi, în Reghinul cultural, 2004, p. 243.
297
Ioan I. Costea, Istoria unei şcoli reghinene. De la "Şcoala de băieţi" la "Liceul Petru Maior'', în
Reghinul cultural, III, 1994, p.121-134.
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Legat de construirea acestui edificiu şcolar, cunoaştem faptul că la 21 iunie
1930, Comitetul şcolar al Gimnaziului Român de Stat, a întocmit Procesul-Verbal nr. 4,
în care este notat faptul că Dr. Ioan Harşia prezintă Ordinul Ministerului Instrucţiunilor
Publice şi al Cultelor, Secţia Arhitectură, nr. 7795511930 prin care "s-a trimis planul tip
pentru construirea localului de şcoală şi deci face propunerea de a se începe lucrările
premergătoare cât mai neîntârziat ca, construirea sa să se înceapă cel mult la 1 august
a,c." Pentru îndeplinirea celor hotărâte, se solicită sprijinul primarului oraşului Reghin,
Ioan Popescu, "care e mai versat în cele edilitare". 298 În şedinţa din 6 iulie 1930
Comitetul şcolar "într-o unanimă însufleţire primesc planul şi devizul de cheltuieli
prezentate de Dl. Preşedinte Dr. Harşia, urmând ca după licitaţia publică.fixată pe ziua
de 19 iulie să fie înaintată forurilor în drept spre aprobare. "299 Licitaţia are loc la 19
iulie 1930, executantul clădirii fiind firma "Fabinc şi Kligensprech"din Mediaş. 300 În
fine, Delegaţia Consiliului Comunal al oraşului Reghin, prin Hotărârea nr.518 din 1O
octombrie 1930, aprobă "plata fondului de construcţie a gimnaziului român de Stat din
Reghin, care se află depuse la banca "Mureşiana" din Reghin şi anume: lei 600.000capital şi dobânzi de la 28 ianuarie 1927 pînă la 31decembrie1929, lei 156.686 - în
total Lei 756.685. "301
Proiectul, datat în iulie 1930, 302 prevede realizarea unei clădiri cu P+ 1 etaj (fig.
118.a, b; 119.a), cuprinzând un total de 4 clase, coridoare, laboratoare de chimie şi
fizică, sală profesori, secretariat, director, locuinţă servitor, cu cameră şi bucătărie. Cu
un plan, relativ de formă dreptunghiulară, partea posterioară având o lungime mai
redusă, clădirea este tratată în formele stilului neoromânesc sau neobrâncovenesc,
folosit îndeosebi la edificiile publice. Faţada principală prezintă trei registre verticale,
cel din mijloc având un ieşind doar de câţiva cm. Cuprinzând şapte axe, registrul de
mijloc, la parter, conţine intrarea, lateral având câte 3 ferestre: cele de la parter
dreptunghiulare, având câte un fragment orizontal profilat, iar cele de la etaj, încheiate
în semicerc, fiecare cu câte o sprânceană arcuită (fig.120.a). Valoarea lucrărilor la noul
edificiu, în anul 1930, este de 1. 700.000 lei. 303
La scurt timp, construcţia este terminată, astfel că o imagine din anul 1940 304
înfăţişează edificiul şcolar aşa cum a fost prevăzut (fig.119. b ). În anul 193 8, s-a
prevăzut extinderea şcolii, sens în care, în luna februarie a anului 1938 este întocmit
proiectul: „Gimnaziul român din Reghin. Proiect de completare". 305 Lucrarea
preconizată constă dintr-o sală de sport, legată de clădirea şcolii printr-un corp de
clădire mai scund (fig.120.b; 121.a,b). Extinderea a fort realizată, ea prezentând forme
modeme

298
299

300
301
302
303
304
305

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 236, f.86.
Ibidem, f. 87.
Ibidem, f .84, 86-88.
Ibidem, f.88.
Ibidem, Dos. 225, f. 1, 3.
Ibidem, Dos. 312, f. 10.
Eugen Nicoară, op. cit.,
ANSAJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 289, f. 10, 11.
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Şcoala primară

de stat nr. 1, actualul Gimnaziu "Virgil Oniţiu ", situat în
strada Mihai Viteazul nr. 85. A fost realizată între anii 1929-1931. Încă din data de 1O
iunie 1925 s-a prevăzut ca pe actualul amplasament să se construiască o şcoală primară.
Planşa, ce poartă titlul: "Schiţa despre construirea unei scoale comunală în Reghin ",306
prezintă propuneri pentru faţada principală şi plan parter. În formă de „L" clădirea, ce
are un singur nivel, cuprinde un număr de 4 clase, 1 atelier, coridor, cancelarie , birou
director şi biblioteca. Faţada principală, orientată spre strada Mihai Viteazul este tratată
în stilul neobrâncovenesc mai simplificat (fig. 122). Curând, tot în anul 1925, este
întocmit proiectul, ,,Plan despre construirea unei şcoale comunală în Reghin. "307
Proiectul păstrează propunerile anterioare, de această dată fiind prevăzute, faţadele
principale, secţiune, cât şi planul parter. (fig. 123 .a,b ). Însă şcoala se va realiza pe
acelaşi amplasament, însă într-o altă formă. (fig.124.a,b ). Clădirea şcolii, ce s-a realizat
între anii 1929 - 1931, este o construcţie cu subsol, parter şi etaj. Faţada principală
prezintă 5 registre verticale, primul şi ultimul formând câte un ieşind de câteva zeci de
cm, cel din mijloc, cu doar câţiva cm, restul formând aliniamentul clădirii. La parter,
clădirea înscrie un număr de 9 axe, în ritmul 1 - 3 - 1 - 3 - 1, axa de mijloc fiind
destinată intrării principale. La parter, ferestrele laterale, de formă dreptunghiulară cu
ancadrament ce reprezintă coloane cu capitel pe care se sprijină un arc de cerc.
Ferestrele de la etaj, duble, deasupra au câte un profil orizontal. Restul ferestrelor, câte
trei îngemănate, sunt despărţite de stâlpi ce poartă arcade, ce se încheie în arc de cerc,
cele de la parter având sprâncene ce urmăresc forma ferestrelor. Clădirea şi-a păstrat
forma arhitecturală, neavând schimbări de ordin estetic (fig.125. a,b ). Clădirea şcolii
este terminată în anul 1931 şi cuprinde un număr de 9 clase. În anul 1930, ea este
realizată în roşu, valoarea lucrărilor fiind de 1.127.000 lei şi este terminată în anul 1931,
când mai sunt investiţi 994.000 lei, 308 în total 2.123.000 lei.
b.

Construcţii

culturale

Casa Culturii din strada Spitalului nr. 11. (fig. 126.a.b). Este ctitoria
cunoscutului om politic şi de cultură Dr. Eugen Nicoară, fiind construită din banii
proprii, în suma de 5.000.000 lei şi al cărui nume îl poartă. 309
În descrierea personalităţii lui Eugen Nicoară, 310 istoricul Mariana Ploeşteanu
remarcă aprecierile făcute de profesorul universitar Petre Tomescu: „În acea perioadă
Eugen Nicoară s-a preocupat să înzestreze Reghinul cu un palat de cultură. Început în
anul 1936 Palatul Culturii (Casa de Cultură) şi-a deschis porţile la 1 decembrie 1939.
306

Ibidem, nr. 192/1925, f.5.
Idem, nr.192, f. 10, 12.
308
Ibidem, nr. 312, f. 10-11.
309
Reghinul cultural, IV, 1999, p. 138-139.
310
Eugen Nicoară (!băneşti, 6 noiembrie 1893 - Reghin, 3 mai 1985) a fost una dintre cele mai
marcante personalităţi ale Reghinului. Ca medic a desfăşurat o amplă activitate, fiind un
eminent
chirurg, dar şi ctitor de aşezăminte spitaliceşti sau culturale. A fost unul din cei mai
renumiţi
animatori ai culturii, nu numai la Reghin, dar şi pe valea superioară a Mureşului şi
Gurghiului.
Ca
urmare, la 19 februarie 1923, este ales preşedinte al despărţământului
„Astrei",
funcţie
în care va desfăşura o deosebită activitate culturală.
307
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Moderna clădire a Palatului Culturii, pentru care Eugen Nicoară a investit cmc1
milioane lei, era dotată cu o sală mare de spectacole, trebuia să adăpostească un
muzeu etnografic, o bibliotecă publică cu sală de lectură, casina intelectualilor şi
meseriaşilor, un restaurant şi baie publică. 311
Este o clădire concepută în formele arhitecturii modeme româneşti, din prima
jumătate a secolului al XX-lea (fig.127.a), fără modificări de ordin estetic. Autorul
proiectului nu ne este cunoscut, însă clădirea o putem compara cu unele lucrări ale
arhitectului Bogdan Cornel Şildan, din Târgu-Mureş, fără să-i atribuim acestuia
realizarea reghineană.
Structural, clădirea se desfăşoară pe patru niveluri, cu pereţi portanţi de 60, 50,
40 cm grosime, ce se sprijină pe fundaţii de beton. Pe niveluri, componenţa încăperilor
este următoarea: demisol: 1 sală bar, 1 discotecă, 1 hol, 2 grupuri sanitare, 3 magazii, 1
atelier, I CT, 1 hol; parter: I sală spectacole, 2 camere actori, 1 hol, 1 sală de şedinţe, I
hol 1 sală coregrafie, 1 hol cu casa scării, I grup sanitar, I hol, 2 magazii; etaj I: 1 sală
şedinţe, 1 hol cu casa scării, 4 birouri, 1 anticameră, I magazie, 1 grup sanitar, 1 hol, I
balcon, 1 grup sanitar, balcoane la sala de spectacole; etaj II: 3 săli de cursuri, 2 magazii
costume, 1hol cu casa scării (fig. 127 .b,c ). Recent, cu Avizul nr. 90/Z din 12 iunie 2014
al Direcţiei judeţene pentru cultură, s-a dat acordul pentru construirea a încă unm grup
sanitar la Casa de Cultură „Eugen Nicoară"
Casa de cultură a tineretului din strada Republicii nr. 2. Aşezământ de
cultură, cel puţin în parte, este şi clădirea din strada Republicii nr. 2 (fig. 128.a,b). A
fost realizată în anul 1924, în baza proiectului întocmit la 6 ianuarie 1924, valoarea
investiţiei ridicându-se la 2.000.000 lei. 312 S-a realizat prin alipirea de cunoscutul hotel
din strada Mihai Viteazul nr. 1. 313 Cu o formă dreptunghiulară şi o terminaţie teşită în
partea dinspre curte, parterul, în cea mai mare a sa parte, cuprinde o sală pentru
restaurant cu 54 de locuri, prin intermediul unui mic antreu având legătură cu hotelul.
La capătul opus se află grupul sanitar, conceput într-un tronson mai scund. Prin
intermediul unei scări se ajunge la etaj, cu destinaţia de club, cu grup sanitar, scenă şi
alte anexe. 314 (fig.129.a,b,c). În realitate, clădirea a fost realizată ca local public,
restaurant, menit să servească hotelul din vecinătate. Ceva mai târziu, la 24 noiembrie
1924, firma Somonauer şi Klohs, elaborează un nou proiect, 315 ce poartă titlul:
„Olbrechnungsplan der Stădt Restauration ", faţă de care presupunem că este un releveu
al construcţiei deja realizate, dar cu unele modificări, inclusiv partea teşită adusă în
unghi drept (fig.130. a,b)
Stilistic, clădirea principală cuprinde un număr de 4 axe, primele trei axe
formând un registru aparte, pe când ultima axă, a patra, constituie un element, delimitat
de pilaştri simpli. Registrul principal, are la parter ferestre ce se termină în formă de
311

Mariana Ploeşteanu, Eugen Nicoară, în Reghinul cultural, 11, p. 181-186.
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 312/1939, f.8.
313
Proiectul poartă titlul: "Clădirea adăugată unui restaurant şi de localităţi laterale la Hotelul
orăşenesc Reghinul Săsesc", vizat de Consiliul Tehnico-Superior cu Jurnalul nr. 114, din 15
aprilie
1934. Ibidem, nr. 186/1924, f. 13.
314
lbidem,nr. 186/1924, f. 13.
ns
Ibidem, nr. 186I 1924, f. 1,2,5.

312
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mâner de coş, pe când cele de la etaj au ferestre pătrate, deasupra având câte un
fragment profilat. Între parter şi etaj se află un profil ce continuă şi în registrul următor
sub forma unei arcuiri uşoare. Deasupra ferestrelor de la etaj şi până la cornişa continuă,
la fiecare ax sunt câte două mici ferestre menite să aducă un spor de lumină la club. În
registrul destinat axei a patra se află intrarea în clădire .

c.

Construcţii

sanitare
O importantă categorie de construcţii este aceea destinată sănătăţii. Un proiect
ce-l considerăm ca fiind întocmit în perioada de după anul 1918 este cel întocmit de arh.
Jendrassik Alfred, din Budapesta, 316 fără a fi indicată locaţia propusă.
În schimb, s-a realizat spitalul din strada Spitalului nr. 20. Este ctitoria lui Eugen
Nicoară, care după ce a cumpărat terenul, construieşte şi spitalul. În "Reghinul culturaI''
din anul 1990, Mariana Ploeşteanu, 317 vorbind despre Eugen Nicoară citează un
fragment din impresiile profesorului Petre Tomescu: "Cu perseverenţa-i dârză, care-l
caractyerizează, a realizat şi această faptă excepţională, pe care o cred unică în ţara
noastră. Spitalul s-a clădit timp de 2 ani, sub supravegherea zilnică a doctorului
Nicoară şi după planurile întocmite sub directivele lui. Acest ansamblu arhitectonic aşa
de bine clădit a fost conceput ţinând seama de ceea ce autorul lui văzuse în călătoriile
de studii ce făcuse în străinătate şi de ultimele cerinţe ale ştiinţei moderne".
Cu excepţia faptului că Eugen Nicoară a contribuit la întocmirea proiectului,
dând unele indicaţii la repartizarea secţiilor din incinta acestuia, nu cunoaştem autorul
proiectului. Oricum, o imagine generală a spitalului, provenită din anul 1932, o găsim
reprodusă în albumul lui Eugen Nicoară, 318 ea înfăţişând ansamblul de clădiri înainte de
eventualele modificări ulterioare. (fig.131.a). Practic sunt două corpuri de clădiri mai
importante, concepute într-o arhitectură mai modernă. Cu subsol, parter şi etaj, clădirea
principală (fig. 131. b) este orientată la stradă. Faţada principală prezintă o formă de
„U," cu două braţe laterale mai modeste ca mărime. Cele 9 axe ale clădirii cuprind câte
una la cele două braţe laterale, axa 5 este destinată intrării în clădire, iar axele 2 - 3 - 4
şi 6 - 7 - 8, corespund ferestrelor. La etaj, cele două aripi laterale au câte un pridvor
deschis, partea din faţă având câte 3 arce trilobate, ce se sprijină pe coloane cu capitel,
iar pe laturi câte o arcadă mai generos dimensionată, ce le considerăm ca pe un element
aparţinător arhitecturii neobrâncovene. Paramentul faţadei este divizat prin intermediul
unor benzi verticale, duble între ferestrele centrale. Între anii 1955-1962 sunt realizate
extinderi prin crearea de noi secţii.

316

Ibidem, nr.228/1931, f.10-11.
Mariana Ploeşteanu, Eugen Nicoară, în Reghinul cultural, li, 1990, p.180.
318
Eugen Nicoară, Vrednicii murteşene. Realizări româneşti în judeţul Mureş 1920-1940, Reghin,
1940, Editura despărţământului „Astra",
317
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F.ig. llf). Gimnaziul din str. Sp ita lului nr. 22.
a - Plan faţada principa l ă; b -Aspec.: din an ul 1940
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a

D
Fig. 120. Gimnazi ul din str. Spitc:du iui nr. / 2. Starea actuală.
a - Corpul vechi de clădire; b - Corpul nou de clădire
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Fig. 121. Gimnaziul din str. Spitalulu i nr. 22. Proiectul de extindere a şcolii.
a -faţada principală şi laterală, plan parter, fundaţie; b -Secţiuni şi plan de situa ţ ie

222

https://biblioteca-digitala.ro

·"'·

71

'

•,

-~

f„ li

'\.\' h i' I'.:\ ,, _

I f -I ' „ '. ----

r. .~:_- ,·

1~

, , .,

1

li r

i / .

I~ '

1.. ţ...

k_t_(, 11 1_!:-I_ _ _ _ _
l

li

o

li

LI

Fig. 122. Şcoala comunală nr. 1 dl in st r. M ih.ai /itea:wl nr. 85 .
Schiţa din 10 iunie 1925 . Faţa da princi p...,lă ş i plan parter
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Planul din 1925. a ·- Plan parter, secţ i unE· , planul de situa-ţie :
b - Faţada princi p a li~ ş : faţ ad a p c 1sterioar~1
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Fig. 124. Şcoala comunală nr. 1 din str. Mi hai Viteazul nr.85.
a - Planul de situaţie cu şcoala exi stentă; b --· Aspect din anul 1940
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Fig. 125. Şcoala comunală nr. 1 din str. Mi hai Viteazul nr.85.
a , b - Stare ai a ctuală
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Fig. 126. Casa de Cultură a lu i E u gr~n f\lico a ră . din tr. Sp;t;ilul ui.
a - Planul de situa ·ţ i r~; IJ - „ Asp ,ect c in anul 1940
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Fig. 127. Casa de Cultură a lui Eugen Nicoară din str. Spitalului.
Schema clădirii. a - Plan parter; b - Plan etaj
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Fig. 128. Casa de cultură a t ineri:'.tulu i di :>tr. Hepublicii nr.2 .
a - Planul de situaţie ; b - 5tare;:1act uală
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Fig. 129. Casa de cultu ră a tineretului din str. Re publ ici i nr.2. Proiectul din
6 ianuarie 1924. a - Plan etaj; ro-· Pl an 1:i art er; c - · Fa ·1:a dă
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Fig. 130. Casa de cultură a tineretului din str. Rf' publicii nr.2. Proiectul din
22 noiembrie 1924. a - Pl:rn parter b - Pl an ?.taj
1
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a

b
Fig. 131. Spitalul lui Eugen Nicoară din su . Spitalului nr. 20.
a - Situaţia în anul 1940; b - Sta ·1:-!a act u ală
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B. CLĂDIRI DE LOCUIT
Despre casa orăşenească din Reghin, provenită din perioada interbelică, s-a scris
foarte puţin, deşi ea continua să fie una dintre principalele şantiere de construcţii din
oraş După recesiunea înregistrată în perioada Primului Război Mondial, ca urmare a
stabilizării capitalismului, viaţa economică a oraşului cunoaşte o consolidare şi deci,
creşterea volumului de noi construcţii. Ca şi la construcţiile de interes comun, formele
arhitecturale ale casei de locuit sunt diverse, ele datorându-se şi unor factori tradiţionali
sau ca influenţă a unor curente artistice.
Casa cetăţeanului de rând, cum o mai definim, cu toate influenţele de forme şi
stiluri, încă domină şantierele destinate construirii de locuinţe. Continuă să se realizeze
case simple, cu una sau două camere, înzestrate cu unele dependinţe, îndeosebi în
zonele mai noi, mărginaşe, ale oraşului. Sunt ridicate şi construcţii cu unul, două
niveluri, mult mai spaţioase şi funcţional gândite, având unele elemente decorative
menite să le ridice aspectul exterior. Ele constituie deja o tendinţă pentru obţinerea unei
clădiri nu neapărat scumpe, dar totuşi, confortabile. Urmează casa de locuit a
cetăţeanului înstărit, pe mai multe niveluri, cu suprafeţe ale încăperilor uneori
impresionante, numărul acestora fiind totuşi mai redus. Aceste case sunt rezultatul
activităţii unor proiectanţi sau antreprenori, unii deja cunoscuţi, urmând să-i amintim la
momentul potrivit.
Pe parcursul deceniilor ce au trecut până în prezent, majoritatea caselor de locuit
au fost modificate prin diferite extinderi, pe parter sau pe verticală, transformări
interioare, schimbări ale faţadelor, astfel încât unele nici nu mai pot fi exemplificate. De
aceea, ne mărginim a analiza câteva proiecte de case de locuit, aflate în fondul
"Primăria oraşului Reghin" de la Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, pentru
a cunoaşte mai exact care au fost caracteristicile arhitecturale şi compoziţionale ale
acestora. Nu cunoaştem motivele, însă fondul consultat cuprinde aproape în totalitate
numai planşe, fără alte documente scrise, precum memorii tehnice, acorduri, avize, date
despre proiectant, realizatorul clădirii, anul realizării construcţiei etc.
Numeroase documentaţii cuprind lucrări de anexe gospodăreşti, dintre care ne
oprim doar la două asemenea construcţii.

Anexa din fosta str. Liberăţii, a lui Ioan Corman. Lucrarea constituie un grajd
cu o singură încăpere (fig.132), pe terenul din fosta str. Liberăţii, proprietatea lui
Corman Ioan. 319 Pe o structură din lemn, se propune realizarea unui grajd, cu o una
încăpere, de 4,0 x 4,0 m.
Anexa lui Frederich Filos. Pe proprietatea clădită a lui Frederich Filos din
Reghin, se prevede construirea unei anexe gospodăreşti, 320 din cărămidă şi şarpantă de
lemn. Construcţia cuprinde o magazie şi o cameră (fig. 133).
319

320

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 242, f. 8.
Ibidem, nr. 242, f. 4.
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Casa din str. Sării a lui Gustav Kraus. Cu această casă trecem la descrierea
caselor de locuit din Reghin, realizate în perioada interbelică. A fost construită în strada
Sării, fostă Obere Miihlgasse (Morii de Sus). Proiectul 321 a fost întocmit la 25 aprilie
1928 de S. Fromm şi prevede construirea: 1 cameră, 1 bucătărie şi 1 cămară de alimente.
Clădirea este amplasată lângă alte construcţii. Cu un aspect simplu, fiind o clădire de
factură·rurală, (fig. 134), faţada principală este împărţită în trei panouri ale cărei cele
cinci axe înscriu ritmul de 2 - 1 - 1. Realizarea construcţiei a fost aprobată prin acordul
nr. 1381, din 12 mai 1925.
Casa lui Erhardt Breser. Este o casă tot de tip rural, în forme simple, 322 cu un
volum modest de plan dreptunghiular şi se compune din 1 cameră, 1 bucătărie, 1
cămara de alimente, sub care este situată pivniţa (fig. 135). Acordul de construire a fost
dat la 27 august 192 7. Aspectul clădirii este simplu: două ferestre la stradă şi un timpan
placat cu scânduri verticale.
Casa lui Rend Iosif din fosta str. Dumbravei nr. 4. Cel puţin ca aspect
323
clădirea constituie totuşi un caz mai aparte.
Cu o cameră, bucătărie, cămară alimente
şi pridvor, clădirea prezintă unele propuneri de agrementare a faţadei principale. Astfel,
faţadele clădirii sunt marcate prin lesene ce au capitel, iar deasupra se află frontonul
triunghiular, în centrul căruia se află cele trei deschideri la pod, mărginite de unele
elemente decorative. În curte sesizăm existenţa pridvorului, cu prelungire în partea
posterioară cu un târnaţ (fig. 136)
Casa lui Merdar Gavril din fosta str. Dumbravei f.n. 324 Este tot o casă
simplă, la care proprietarul solicită unele amenajări la faţada principală, prin închiderea
prispei de pe latura lungă (fig. 13 7). Lucrarea este aprobată cu nr. 2272, din 14 mai
1930.
Casa din fosta stradă Bereg nr. 16, actuala stradă Dumbravei, a fost construită
de Csenger Ana. 325 Construcţia este situată în zona staţiei de cale ferată, fiind o clădire
de tip rural (fig. 138). Construcţia cuprinde una cameră la stradă, bucătăria şi cămara de
alimente, întregul edificiu având mărimi de 12,0 x 4,50 m, şi pereţi de cărămidă în
grosime de 25 cm. Este o construcţie simplu tratată, faţada principală conţinând două
ferestre, iar frontonul acoperişului, în două ape, fiind căptuşit cu scândură.
Casa cu amplasamentul necunoscut, în una din zonele parcelate mai noi din
oraş, construită de Erhardt Breser în anul 1924. 326 Este o casă de tip rural, cu subsol,
parţial, şi parter, cu dimensiunile exterioare de 8,39 x 5,26 m, având pereţii pe o
321
322

323
324
325
326

Ibidem, nr. 192, f. 3.
Ibidem, nr. 182, f. 1.
Ibidem, nr. 220, f. 30.
Ibidem, nr. 225, f.3.
Ibidem, nr. 182, f. 7.
Ibidem, nr. 182, f. 1.
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structură

de lemn şi cărămidă, în grosimi de 13 cm (fig. 139). Acoperişul în
spre cele două capete este teşit, frontonul triunghiular la stradă fiind

două

pante,
căptuşit cu

scândură.

Casa din fosta stradă Schobel nr. 44, azi strada N. Grigorescu. Este ctitoria lui
327
Botoş Ioan, proiectantul clădirii fiind arh. Menyei Ioan, acesta luând în considerare şi
unele recomandări ale clientului. Acordul de construire s-a emis cu nr. 368, din 23
august 1932. De această dată, construcţia, pe lângă cameră, bucătărie şi cămara de
alimente, mai cuprinde şi o verandă deschisă (fig. 140), latura dinspre bucătărie,unde
este mai retrasă cu 90 cm. Acoperişul este în patru ape. Clădirea este realizată pe parter,
pe o structură de lemn şi cărămidă, pereţii fiind în grosime de 15 cm. Spre stradă faţada
este simplă, acoperişul având o lucarnă.
Casa din fosta stradă Avram Iancu nr. 49, actuala stradă Subcetate. 328 Este
realizată de Adalbert Szekely, în baza acordului nr. 3419, din 31 august 1936. Deşi are
numai o cameră (5,0 x 4,0 m), bucătăria (3,5 x 3,5 m), cămara de alimente cu urcare la
pod şi veranda, clădirea înscrie forme mai închegate. De această dată, clădirea are
pereţii din cărămidă, în grosime de 30 cm. Spre stradă, faţada înscrie o curbură, un
bovindou de 2,6 m lăţime, iar podul, de fapt o mansardă, de formă trapezoidală, are
pante repezi de 2,40 m înălţime şi acoperiş cu pantă redusă, totul conferind un aspect
aparte, cu unele influenţe ale stilului secession (fig. 141 ). Proiectantul clădirii este
Simon Endre, maestru zidar, iar realizatorul, Menyei Ioan.
Casa din strada Mihai Viteazul la intersecţia cu strada Porumbei (Obere
Beggasse ). Clădirea constituie ctitorirea lui Birtler Eugen. 329 Fiind prevăzută a se realiza
pe un teren în pantă, clădirea este dispusă pe două niveluri: un demisol parţial, ce
cuprinde patru încăperi, spre curte şi parterul înalt ce conţine 3 camere şi dependinţele
aferente (fig. 142). Cu un aspect cert influenţat de fostul stil secession, la capătul
dreapta al faţadei principale cum este privită clădirea şi la faţada laterală, sunt prevăzute
două bovindouri, conferind clădirii un joc de volume şi aspecte intresante.
Casa din fosta stradă Ştefan cel Mare nr. 7, 330 constituie ctitorirea lui Florea
Simion, fiind realizată în baza acordului nr. 2641, din 12 iunie 1931. Proiectată de Kiss
Alexander junior, clădirea ne duce cu gândul la unele case de locuit realizate şi la
Târgu-Mureş. Cu două camere la stradă şi dependinţele necesare, parţial având şi
pivniţă, clădirea primeşte forme cert eclectice. La intersecţia faţadelor se vede un accent
plastic şi volumetric, ca un bovindou pentagonal, acoperit piramidal în şase laturi. (fig.
143).

327
328
329

330

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

nr.233, f. 8.
nr. 257 /1936, f. 4.
nr. 201/1926, f. 7.
nr. 238/1933, f. 15.
-
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Casa din fosta stradă Calea lui Traian nr. 62, (actuala Apalinei), colţ cu
331
strada Romană (Şoimilor). Este ctitorită de Szasz Petru în anul 1936. Este o casă ce
cuprinde 2 camere spaţioase (6,5 x 5,5 şi 5,5 x 5.0 m), bucătărie, cămară de alimente,
baie şi antreu, parţial, sub bucătărie, având şi o pivniţă. Proiectantul clădirii este Kaiszer
Iosif, acordul de edificare a clădirii fiind dat la 20 martie 1936. Spre stradă, clădirea se
desfăşoară pe un front de 12,50 m, prin intermediul a patru pilaştri striaţi, faţada fiind
divizată în trei registre verticale, din care primul, din dreptul camerei, fiind mai generos
dimensionat, inclusiv fereastra ce o conţine, se cuprinde în frontonul din dreptul
podului, pe când celelalte două registre, cuprind doar ferestrele dreptunghiulare de la
baie şi cămara de alimente (fig. 144)
Casa din strada Duzilor, ctitorită de Rudolf Lehuster. 332 La 16 februarie 1937
Samuel Firman întocmeşte proiectul de execuţie, acordul de construire fiind dat cu nr.
1178 din 30 martie 193 7. Este o clădire cu un plan în formă de "L", spre stradă având
amplasate cele trei camere, cu o deschidere totală de 12,50 m (fig. 145). Realizată cu
parter, clădirea prezintă forme simetrice, două registre laterale cu câte 2 ferestre,
deasupra cărora se află câte o sprânceană, ambele conţinând câte un fronton
triunghiular, pe când registrul de mijloc are o fereastră mai mare, iar la acoperiş un
luminator
Casa din fosta piaţă Ileana nr. 50, (lângă uzina electrică), ctitorită de Klein
Franz,
este o clădire mai voluminoasă, cu un subsol parţial, parter şi mansardă,
dispunând de un plan grupat al încăperilor. În total, clădirea cuprinde 5 camere cu
dependinţele aferente. Clădirea este creaţia arhitectului Gustav Muller, cunoscut
proiectant din Reghin, dar şi la Târgu-Mureş, sau în alte localităţi. Categoric, clădirea
aparţine stilului secession, deşi a fost proiectată în 1927, când în alte ţări stilul a fost
abandonat (fig. 146), dovedind capacitatea proiectantului. De remarcat, jocul de volume
la faţada principală, cât şi cea laterală, aflată spre curte. Prin intermediul unui ciubuc,
faţadele sunt împărţite în două registre orizontale, ce conţin timpane curbate sau
învelitori prismatice. În dreptul ferestrelor panta acoperişului se prelungeşte cu câţiva
cm pentru a conferi o mai bună protecţie.
333

Casa lui Şimon Elisabeta din str. Mureşului. Este tipul caseri modeme, având
un subsol, ce ocupă doar parţial suprafaţa construcţiei, un parter cu 2 camere şi
334
dependiţe, precum şi mansarda cu 2 camere şi dependinţe.
Autorul proiectului este
arhitectul Bogdan-Comei Şildan, unul dintre promotorii arhitecturii modeme din TârguMureş. Clădirea înscrie un partiu reuşit ca funcţiune interioară, cu camere decomandate,
volumul fiind scos în relief prin retrageri de la aliniament, cât şi prin existenţa unor
terase şi logii.(fig. 147). Clădirea a fost autorizată cu nr. 4244, din 21iunie1938.
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

nr. 257 /1936, f.4.
nr. 205/1937, f. 8.
nr. 205/1927, f. 15.
nr. 289, f. 40.
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Casa lui Pahu Ioan din fosta str. S. Bărnuţiu nr. 7. Ctitorul casei este Pahu Ioan. 335
Pe terenul creat prin lotizarea mai recentă, din str. Simion Bămuţiu, cu autorizaţia de
construire nr. 5631, din 23 octombrie 1936, s-a prevăzut realizarea unei case cu un
subsol (pivniţă) situată sub sufragerie şi parter, care cuprinde 2 camere, bucătărie,
antreu şi cămară de alimente (fig.148 ). Faţada principală cuprinde o largă ferestră,
dispusă pe axa centrală, fiind mărginită de două lesene striate, iar deasupra frontonul
triunghiular, cu laturile frânte şi uşor curbate, iar în mijloc având trei orificii
dreptunghiulare de aerisire la pod.
Casa cu restaurant, proprietatea lui Josef Friedmann. 336 În august 1923,
arhitectul Adolf Gollner din Reghin a întocmit documentaţia în vederea construirii unei
clădiri cu restaurant de către Josef Friedmann din Reghinul Săsesc (fig. 149). Cu o
deschidere la stradă de 23,50 m şi o lăţime de 13,25 m, clădirea cuprinde un parter şi
parţial o mansardă, de această dată cu o lăţime de 11,50 m. Parterul faţadei principale
cuprinde un număr de 8 axe, care, în raport de uşorul ieşind ce corespunde mansardei,
prezintă ritmul 3 - 4 - 1. Prima axă este destinată intrării la camera de colţ cu destinaţia
de cramă. Axele 2, 3, 4, 5, 6, corespund ferestrelor magazinului din partea opusă a
clădirii şi sălii restaurantului din mijloc. Axa 7 este destinată intrării în clădire, iar
ultima axă este destinată intrării în magazin. Celelalte încăperi cuprind bucătăria,
cămara de alimente, debara, 2 camere, grup sanitar, casa scării şi culoare. Corespunzător
ieşindului de la parter se află mansarda, flancată de cele două spaţii cu destinaţia de pod.
Mansarda cuprinde 4 camere, grup sanitar, culoar de legătură, casa scării.
În forme eclectice, faţada principală înscrie golurile de la parter, ca în dreptul mansardei
să prezinte un generos fronton triunghiular, cu pante frânte. În partea dreapta a
mansardei acoperişul are un luminator acoperit în trei pante.
Casa Parohiei ortodoxe române din Piaţa Petru Maior nr. 27, este una dintre
cunoscutele clădiri realizate cu sprijinul financiar al lui Eugen Nicoară. Clădirea a fost
construită pe terenul în care se află biserica ortodoxă, realizată între anii 1910-1912.
Legat de preconizata casă parohială, un proiect, elaborat în anul 1926, prevede
construirea unei clădiri cu demisol, parter, etaj şi mansardă. Este proiectul întocmit de
arhitectul Iosif Victor Vlad, la 7 decembrie 1926, cel care, cu puţin timp în urmă a
întocmit proiectul catedralei ortodoxe din Târgu-Mureş.
Iniţial, încă înainte de construirea bisericii, pe terenul din Piaţa Petru Maior nr.
27, se aflau unele construcţii mai vechi, cu un plan în formă de „U", evazat, aşa cum le
prezintă unele documentaţii tehnice contemporane, 337 (anii 1910 şi 1914), fapt
determinant în amplasarea bisericii la peste 15 m de la aliniamentul străzii. Oricum, la
data construirii casei parohiale, în anii 1926-1927, vechile construcţii nu mai existau,
aşa cum s-a prezentat în planul de situaţie din proiectul lui Iosif Victor Vlad (fig. 150.a).
O imagine, din anul 1940, 338 (fig. 150.b), prezintă clădirea aşa cum este şi în prezent,
335
336

337
338

Ibidem, nr. 229, f. 8.
Ibidem, nr. 226, f. 30.
ANSJ Mureş, Protopop. ort. Reghin, nr. 1194/1910, f. 2, 3, 8, 8v, 9.
Eugen Nicoară, op. cit.
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deoarece, după cum o să vedem, faţă de proiectul arhitectului aceasta a fost realizată cu
unele modificări. Proiectul prevedea realizarea unei clădiri cu demisol, parter, etaj şi
pod (fig.151.a,b), cu dimensiuni de 11,10 x 11,10 m, destinată locuinţei preotului.
În continuarea acesteia, s-a prevăzut şi realizat un alt corp de clădire, destinat
sediului parohiei, cuprinzând birouri. Clădirea avea o lungime de 12,20 m şi era cu
parter. Structural construcţiile erau prevăzute a se realiza pe o fundaţie de beton, zidăria
din cărămidă, planşee de beton armat peste demisol, planşee din lemn la celelalte
niveluri, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă (fig. 152.a,b ). Concepută în stil
neobrâncovenesc, clădirea cuprinde unele elemente arhitecturale caracteristice stilului
românesc, atât prin tratarea volumului, cât şi unele detalii ca terasa cu coloane
caracteristice stilului, decoraţiile de sub streaşină etc. (fig. 153.a,b; 154).
De menţionat faptul că, odată cu propunerile pentru casa parohială, prin proiect
s-a prevăzut şi construirea unui turn-clopotniţă la biserică, a cărui arhitectură este tot
neobrâncovenească. Însă turnul nu s-a mai realizat conform propunerilor arhitectului
Iosif Victor Vlad.
Actuala clădire de locuit a preotului s-a realizat cu unele modificări faţă de
proiectul iniţial, fără să cunoaştem noul proiect, dar şi autorul, care poate fi tot Iosif
Victor Vlad. Un proiect întocmit în luna mai 1930, 339 poate fi considerat cel care a stat
la baza realizării construcţiei (fig. 154). De această dată, s-a prevăzut o clădire pe trei
niveluri: demisol, parter şi mansardă. Faţada principală cuprinde două grupări de câte
două ferestre, mici şi de formă pătrată la demisol, înalte şi încheiate în formă de
semicerc la parter, având ancadramente compuse din coloane semiîngropate, cu capitel,
pe care se sprijină arcul superior. Pe latura dinspre stradă şi curte ale acoperişului înalt,
s-au realizat deschideri ce cuprind grupaje de câte trei ferestre de la încăperile
mansardei.
În luna iunie a anului 1930, sunt întocmite alte proiecte, 340 ce le considerăm
proiecte de execuţie. Întocmite la scara 1: 100, proiectele prezintă construcţia aşa cum a
fost realizată, având doar unele mici schimbări în interior, la demisol şi zona antreului
de la parter. Documentaţia cuprinde planul subsolului (fig.155), planul parterului (fig.
156), planul mansardei (fig. 157.a) şi planul faţadei principale (fig. 157.b). În timpul
execuţiei clădirii, alte proiecte vin şi completează datele despre construcţie. Astfel, în
iulie 1930, numitul Menyei Ioan, semnează câteva planşe cuprinzând situaţia unor
lucrări de construcţie, între care şi ,,Lucrări de beton în elevaţii". 341
Pentru realizarea construcţiei, la 21 iunie 1930, 342 printr-un proces-verbal, sunt
adjudecate principalele faze de lucrări, după cum urmează:
1. zidărie, dulgherie - Ioan Manyei, cu 496.000 lei
2. tâmplărie - Casa Pădurarilor. Direcţia Silvană XI Cluj, cu 39.370 lei
3. tinichigerie - Bretlher Adolf, cu 17.926 lei
4. lăcătuşărie - Samoilă Keiser, cu 7140 lei
339

Arhiva Protopopiatului Ortodox din Reghin, f.n.
Teodor Beldean.
340
Idem.
341
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 225, f.6.
342
Ibidem, nr. 226, f. 19-20.

Documentaţie asigurată
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prin grija Protopopului

a

b
Fig. 150. Casa Protopopiatului Ortodox din Reghin .
a - Plan parter şi plan de situaţie; b - Aspect din anul 1940
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a

b
Fig. 151. Casa Protopopiatului Ortodox din Reghin.
a - Plan subsol; b - Plan etaj
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a

b
Fig. 152. Casa Protopopiatului Ortodox din Reghin.
a - Secţiune longitudinală; b - Secţiune transversală
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a

b
Fig. 153. Casa Protopopiatului Ortodox din Reghin.
a - Faţada principală; b - Faţada spre curte

255
https://biblioteca-digitala.ro

- .-Alm- . . .

.

_.

-.„----~~ -- -

·~--,...~_.,.,.. -

I

•

... --- -

....

110.1.

L

vu:tirn vu6

Prof. lll Polltcdtnlcl
TL\1150~,

-ţ/,'at)~

Fig. 153 A. Casa Protopopiatului Ortodox din Reghin.
Faţada laterală

256

https://biblioteca-digitala.ro

_e.LJJNllb
ZMh'1" ~ON/TlfllÎ!fCA ~·

p11orop11C/JJITe,P,.LE· "' af,1114k1i° •1'· o~. '?Ol"1 .

.i!:!... /.?66HINM

_ ~ra.. l:fOO.

r;;;:-~ e!!~!!.~~i.

î

:u,r.--'"-

~!"lT•J
-·1
I

~

•

'LAN~L l'UJY~lfD•Î.

.:

~

I

~

/

1 '

r"}o

'

N
V.
-....)

C

.,~
·.

:~,. .„',. "'9"1
m1I J ) .
.

t . ~ .:,' ~ ~'
• . ....
' „

.

\

·--;tir

·.'.__.
î''. ., ..·. -~"
,, ::'."' .

t

B

.:

.Dl'tl"hl.rĂ

~-

I-

"'"
I

r

I

, ..,.,

~..,,,..~

~~-r.11--~~-1-

t

..... l ----+-111--

...„

,

-

,:~ 'J~ ~

~

Fig. 154. Proiectul din luna mai 1930 a clădirii Protopopiatului ortodox.
Plan parter, plan subsol şi plan mansardă
https://biblioteca-digitala.ro

..,._... hJo.

•

1·.

r

_J?f-JINVL
DE/P/IE CON/r}?. CAY"E"/ jOJ?OTOPJ"iE/.B/r. ~ a(/- "11· 011.

RoH.

---/N ...}?€GHIN.
~

TI
fiara. t:/oo.

..__-+-+--

piyN) T,0.

„

~ ----+5'J:J.. S'--+-_ _ ,o ----+-5'41. s -+---t-">'1 ~
o

b

o

~~in ln .,Z;r,;

.

19Jo .

Fig. 155. Proiectul de realizare a casei Protopopiatului ortodox, din luna iunie 1930.
Plan subsol

258

https://biblioteca-digitala.ro

-

7· -15

-:.

-

5 ' 9o

~

~

-~

a •.3 0

o
o

_ţ

11111 11
o 1 1111 11
o

-

-

~

,I

I

ri

_E_L./INUL

~i
o· .30

t

Io

„

.:t-

t

- :::

o

r

o

l

f

„ln

~ <t-

~~

„ /-1.o ...

DE/PlfE

m-

'\.

-+
-

ln

~

5'00

CON

70JD1'E/l!JÎT.

-~

A

,B /v~ ov

ig
~

L

;:\

1
ln

„

-

t

~

o

:_

<'l.

.,. o•
\.
~ I 4-

-1-1

~I\

~

\ __

D

.;

~

fi~ra..

t -1-t -r -

V

T
.

... ~LANUL

i

.I.I

t;tl!

\

_c,,,T.A.l'rlE

V

~f1

1..,,

·4 ..

f

I
~·

·f

~o

I.,

_/ALON.

i

o

-n

I'-

...

~

"\
?o
""

.A

"

i

.

*'
f-- I -

>>>>-

>>>>>-

-t!: "'"'

1

,;.-

<;
I

O• G

")

<

I

CAf"1E'9 A

.

ZI

Io

•

•

o .
·-~;.

t'.

~. .
Q'.. I

"

'<

/

n.-

,

o
fi

ig

·-

la ·

'l'

~· so

I

I

~

CT

I

5 'oO

r-.--1·so..,

~

:12
..

DOlfAo°To,tf.

.y.

J

\Jţ '

o

'!>

I

i\

·1

,___+

V

11

~w

s ·Ja

"""'
~;,·,,,.~S"

l.

. .

"' .

'\.2-.to~

...... '.

la~

io
--t ~

· Q~

"

,-

~

,J

~NTi'fE'-'

~. t;;'X".'l 1 · ·1
f;fl~ I 11 I I T

<>
Df.

I~

~~

::roo

l:î

°'-~·
li

tt ii

...)

.

....... I -

~

s.

'1. P.

~

VJ"~A SE,<flE

!Jj' ..,o1

o
o

~

"I

~

""
1

"

I
Io - ~~
...
.;;

~

T
o

-r "'1

î

o-Jfs

'!\

-~

1:100.

--.z·37s~

~~-

,.~

m 1'

-

P.
I

f4--t.'4~

IN J?€~1N.

Jl

I'

_/tlf t'/T Olţ
-H

'i.·+--.
~r î ~ olol

i.-.-

-l

-

~

D

o

-ţ

IO

o •Jo

CĂNf... ,,..;

-t

11

\ >-

"-

~

~

.

.BIS. G/Y. OIJ. /:iOH.

-..

3·4:1.:r

:1

../·So ~

HJS'

"„.

-~......

'
~

•. i,„,

'

•

~.cil7'LC

~9.Jo.

Fig. 156. Proiectul de realizare a casei Protopopiat ului ortodox, din luna iunie 1930.
Plan parte r

259
https://biblioteca-digitala.ro

k'-'--+--- lf-"lo

--~

"'

CAl'fEil'J'A

~Îf

'\.

D<

o•
I(,

CONST,rf.

CO,P/ i

"

c.;;·

.

CA>/EI r:'l:fOTO~~.Sa.

a

~IJ. 01'.

-

1'N

/JOl"t

;v~~i;v.

fig ro

l.'loo.

b
Fig. 157. Proiectul de realizare a casei Protopopiatului ortodox, din luna iunie 1930.
a - Plan mansardă; b - Plan faţada principală

260
https://biblioteca-digitala.ro

5. vopsitorie - Bama Alexandru, cu 15.000 lei
6. schelărie - Graef Henric, cu 3450 lei
În anul 1987, se propune demolarea casei parohiale, respectiv corpul de clădire
din curte şi construirea unei noi clădiri. În anul 1995, sunt demarate ample lucrări la
clădirea protopopiatului, fiind realizată o clădire cu P + 1 etaj, prin reconstruiri şi
extinderi, lucrările fiind terminate în anul 1997, când, la 5 iunie are loc sfinţirea
acesteia. Lucrările de construcţie au foat realizate de SC. „PROIECT" S.A. Reghin.

Casa din str. Spitalului nr. 17 a lui Eugen Nicoară, în prezent sediul
Jandarmeriei din Reghin. În anul 1923, la solicitarea lui Eugen Nicoară, arhitectul Adolf
Gollner din Reghin, întocmeşte documentaţia în vederea construirii unei clădiri de
locuit. 343 Noua locuinţă avea să fie realizată pe un teren cu dimensiunile de 24,00 m la
stradă şi 19,15 m în adâncime, situat între imobilele proprietatea lui Dr. Karol Hosck şi
Fried Hausteitner (fig. 158.a,b). Autorizaţia de construire s-a dat cu nr. 1681din30 mai
1923.
Reuşită ca funcţionalitate, cât şi de ordin estetic, clădirea cuprinde două niveluri:
un parter ce cuprinde 5 camere, bucătărie, antreu, baie, hol, cămară de alimente, baie,
wc, terasă (fig. 159.a), iar la mansardă 2 camere şi pod (fig. 159.b). Structural, se
prevede realizarea clădirii pe o fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşee din lemn,
şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. (fig. 160.a). Clădirea este concepută în forme
eclectice, un amestec de secession cu elemente clasiciste, îndeosebi la faţada principală.
Aceasta prezintă 6 axe, axa a patra fiind destinată intrării în clădire. La colţul clădirii,
dreapta, cum privim clădirea, se află şi o intrare secundară, ce face legătura cu cabinetul
doctorului Eugen Nicoară (fig. 160.b; 161.a). Remarcăm frontonul situat deasupra
intrării, ce cuprinde forme frânte şi curbate cât şi elemente decorative. (fig. 161. b).

343

Ibidem, nr. 174/1923, f.1-7.

261

https://biblioteca-digitala.ro

a

D
Fig. 158. Casa lui Eugen Nicoară din strada Spitalului nr. 17.
a - Plan de sit u aţ ie ; b - Plan incintă
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Fig. 159. Casa lui Eugen Nicoară din strada Spitalului nr. 17.
a - Plan parter; b - Pl an mansardă
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Fig. 160. Casa lui Eugen Nicoară din strada Spitalului nr. 17.
a - Secţiune ; b - Plan fa ţ ada principală
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Q

b
Fig. 161. Casa lui Eugen
a - Plan faţada

Nicoară

din strada Spitalului nr. 17.
laterală; b - Aspect actual
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-

" PERIOADA
XI. EVOLUTIA DEMOGRAFICA IN
'

INTERBELICĂ

Pentru perioada interbelică, datele statistice privitoare la populaţia oraşului
Reghin, sunt puţine. Ultimul recensământ la care ne-am referit, cel din anul 1910, 344
prezintă date, pe care le putem considera ca reper pentru perioada următoare.
Un prim recensământ, cel din anul 1920, 345 consemnează pentru Reghin un
număr total de 8074 locuitori, din care, după confesiunea avută, situaţia se prezintă
astfel: români cu - 1557 locuitori; maghiari cu + 2564 locuitori, germani cu - 2522
locuitori, evreii cu - 1341 locuitori, alţii cu 1421 locuitori.
La 29 decembrie 1930, are loc unul dintre cele mai complexe şi exacte
recensăminte, ale cărui date au fost publicate de Sabin Manoilă în anul 1939 în mai
multe volume. 346 O prelucrare de date ale recensământului din anul 1931, dă pentru
Reghin următoarele date: clădiri locuite = 1531; populaţia stabilă= 9182. 347
Datele recensământului, efectuat în anul 1930, au fost preluate de Varga E.
348
Arpad, ele fiind următoarele:
Structura populaţiei după naţionalitate:
Total:
Români
Maghiari
Germani

12384 locuitori
3130
"
5498
„
2247
„
1509
„
1409
„
69

Alţii

Evrei
Ţigani

"
„

Ucranieini
Slovaci

5

Structura populaţiei
Total
Greco-Catolici
Romano-catolici
Reformaţi

Evanghelici
Unitarieni
Izraeliţi
Alţii
344

după

confesiune:

12384 locuitori
"
368
2737
"
„
2215
3016
"
2141
"
55
"
1750
"
96

Ortodocşi

345

"

"

Recensământul

din anul 1910, p. 406-407.
Varga E. Ărpăd, op. cit„ p. 309-31 O.

346

Recensământul

347

Populaţiunea actuală

din anul 1930
a României. Cifrele preliminare ale

decembrie 1930, p. 44.
348

Varga E. Ărpăd, op. cit., p.309-31 O.
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recensământului

general de la 29

Baptişti

Adventisti
'

23
51

"
"

Recensământul efectuat în anul 1941, prezintă următoarea situaţie:
Structura populaţiei după naţionalitate:
349

Total
Români
Maghiari
Germani
Alţii

Evrei
Ţigani

Sârbi
Slovaci

13595 locuitori
"
1986
8782
"
1868
"
959
"
653
"
276
"
1
"
4
"

Structura populaţiei
Total
Ortodocşi

Greco-catolici
Romano-catolici
Reformaţi

Unitarieni
Izraeliţi
Alţii
Baptişti

după

confesiune:

13595 locuitori
290
"
2196
"
3315
"
4039
"
44
"
1747
"
58
"
22
"

În cei 21 ani ce reprezină diferenţa dintre recensămintele anilor 1920 şi 1941,
numărul locuitorilor, pe ansamblu dar şi după naţionalitate şi confesiune, cuprinde date
interesante, ele oglindind profundele schimbări politice şi sociale, precum Primul
Război Mondial, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Dictatul de la Viena din anul
cu 5521
1940 si
cel de-al Doilea Război Mondial. Numărul total al locuitorilor creste
'
'
persoane, cu un spor de 168,37%. Pe naţionalităţi se înregistrează unele diminuări şi
sporului, cum sunt: români-429 persoane cu -127,53%; maghiari - cu+ 342,51 %,
germani-654 cu -135,01%.
Referitor la confesiunea locuitorilor, s-au utilizat datele date de Varga E. Arpad
350
şi anume:
Total 1211 persoane, din care, pe confesiunne: ortodocşi cu - 76 reprezentînd - 6,27%;
greco-catolici cu -541, reprezentând diminuare 80,23%; romano-catolici cu + 1100 cu
66,81 %; reformaţi cu+ 1023 cu 133,92%; evanghelici cu - 290 reprezentând - 11,66%.
349
350

Varga E. Arpad, op. cit., p.309-310;
Ibidem, p. 309 - 310.
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XII.SERVICII COMUNALE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Perioada interbelică, îndeosebi în timpul celui de-al treilea şi al patrulea deceniu
al sec.XX-lea, constituie una dintre principalele etape de dezvoltare urbană a oraşului
Reghin, când sunt demarate mai multe lucrări de amenajare a teritoriului, de înzestrare
cu importante dotări de interes obştesc şi de extindere a numărului de locuinţe. Pe lângă
realizarea a noi zone de locuit, a unor importante dotări de interes comun, s-a trecut la
amenajarea reţelei stradale a oraşului, prin pavarea şi asfaltarea străzilor şi trotuarelor,
precum şi la amenajarea cursurilor de apă, a zonelor verzi etc.
Toate aceste realizări s-au desfăşurat sub primariatul lui Ioan Popescu, 351 care
timp de peste 20 de ani a fost unul dintre cei mai buni gospodari ai oraşului. A fost
preocupat în mod permanent de aspectul edilitar-gospodăresc al oraşului Reghin, fiind
iniţiatorul şi participant activ al multor măsuri luate de consiliul oraşului.
Tot mai insistent este preocupat Consiliul oraşului pentru amenajarea străzilor,
îndeosebi a celor din zona centrală, chiar dacă "modernizarea" constă din pavarea cu
piatră cubică de granit sau de râu. Dintr-o dare de seamă, întocmită în anul 1930, 352 ce
prezintă lucrările de ordin edilitar realizate începând cu anul 1919, prezentăm doar pe
cele mai importante. În anul 1919, sunt realizate lucrări de regularizare a străzii Licurici
(fostă Iuliu Maniu), în valoare de 30.000 lei, 353 în 1924, sunt pavaţi 360 ml în strada
Călăraşilor (fostă Cuza Vodă) în valoare de 50.000 lei, ca în 1925, să se construiască
drumul ce duce la cimitirul greco-catolic, lucrare în valoare de 10.000 Iei. 354
Încă la 3 mai 1927, Delegaţia Permanentă a oraşului Reghin, prin Hotărârea nr.
133411927, stabileşte reamplasarea unui şopron din pădurea Carmen Silva, devenită
Pădurea Rotundă, urmând ca lucrările să înceapă în primăvara anului 1928. 355 Însă abia
la 8 martie 1929, este aprobată reconstruirea şopronului pentru Societatea de gimnastică
356
şi de sport din Reghin, valoarea lucrărilor fiind de 10.945,25 Iei.
Dintr-o comunicare adresată Delegaţiei Permanente din Reghin, constatăm că, în
sensul contractului încheiat la 12 septembrie 1926, sunt înaintate planurile privind pavarea străzilor Principele Carol, Gării, Brătianu şi Episcop Teutsch, valoarea devizului,
întocmit la 5 mai 1927, fiind de 9.674.908 lei. Scăzându-se suma de 928.380 lei achitată
de către proprietarii de case valoarea investiţiei rămâne la numai 8. 746.523 lei. 357
Redăm planurile de situaţie cu amenajarea străzilor Brătianu şi Episcopul Teutsch (fig.
162) şi a zonei de intersecţie a străzilor Brătianu, Teutch, Cuza Vodă (fig.163). 358 Tot
din anul 1927 provin alte două lucrări de amenajare drumuri. La 13 octombrie 1927,
351

Ioan Popescu s-a născut la Reghin, la 19 aprilie 1896. Aici urmează cursurile primare, cele de
liceu la Bistriţa şi mai apoi cursurile superioare la liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. Urmează
Facultatea de Drept din Cluj. Din luna iulie 1925 îl găsim ca primar al oraşului Reghin, până în anul
1940. Moare în anul 1981 la Reghin, părăsit şi uitat pe nedrept.
352
"Dare de seamă asupra lucrărilor mai importante executate de oraşul Reghin din anul 1929
până la sfârşitul anului 1939", ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 312/1939, f. 8-13.
353
Ibidem, nr. 312, f. 8.
354
Ibidem, f.8.
355
Ibidem, nr. 207, f.25.
356
Ibidem, nr. 207, f.8.
357
Ibidem, nr. 207, f.34-35.
358
Ibidem, nr. 319, f. 44-46.
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Dago Iosif, ca executant, transmite Primăriei oraşului Reghin o notă cu lucrările de
pavare străzi: strada Călăraşilor, fostă Mihai Viteazul, cu 67 mp, fosta stradă Cuza Vodă
cu 45,50 mp, Iuliu Maniu cu 14,50 mp, şi fosta stradă Bruckenthal, cu 10 mp, în total
137 mp, cu o valoare de 2192 lei, 359 iar o situaţie datată la 13 octombrie 1927 specifică
lucrările de amenajare trotuare în str. Pandurilor, fostă Dorobanţilor, pe tronsonul din
dreptul caselor nr. 12-24, a căror valoare este de 55.990 lei. 360
La 15 iunie 1927, Delegaţia permanentă a Primăriei din Reghin, ia hotărârea
asfaltării străzii Spitalului (fostă Averescu), jumătate din cheltuieli urmând a fi suportate
din bugetul oraşului, valoarea lucrărilor fiind de 40.000 lei. 361 În luna septembrie a
aceluiaşi an, Consiliul local ia hotărârea pavării unor străzi, 362 scop în care au fost
stabilite şi criteriile tehnice: "Consideraţiuni speciale tehnice despre pavarea drumului
carosabil în str. Principele Carol, str. Gării, str. Brăteanu şi str. Episcopul Teutsch,
despre asfaltarea trotuarelor pavate în prezent cu pietri de granit în oraşul întreg şi
facerea din nou a unui trotuar în strada Gării până la Gară". precum strada Sării
(fostă Principele Carol). 363 Valoarea totală a lucrărilor prevăzute prin devizul întocmit la
5 mai 1927 este de 10.617.153 lei. 364 În anul 1929, este realizat un zid de sprijin în
strada Liliacului (fostă Miron Costin), lucrări în valoare de 30.000 lei, 365 iar în anul
următor, 1930, este pavată piaţa din faţa staţiei de cale ferată, în valoare de 25.000 lei. 366
O situaţie de lucrări de amenajare străzi şi pieţe, întocmită în decembrie 1931, 367
la care, pentru a uşura localizarea străzii, dăm doar actuala denumire, ne permite
cunoaşterea lucrărilor realizate:
Denumirea străzii

Felul construcţiei drumurilor în metri liniari Lungimea
Pavaj cu piatră Pavaj cu piatră Umplutură străzilor
cubică
de râu
macadam total, ml.

1150
1400
650
650
1250
1250
800
800
100
1450
1550
700
350
350
200
1370
1620
50
1130
130
1000
8020
9100
680
400
TOTAL:
368
Câteva planşe, provenind din anul 1931, întocmite de către Serviciul tehnic al
Primăriei, reprezentând secţiuni longitudinale şi profite de străzi, indică lucrări de

Pandurilor - Petru Maior
Brâncoveanu - Vânătorilor
Eminescu - Petru Maior
Grigorescu - Mihai Viteazul
Mihai Viteazul - Petru Maior
Călăraşilor - Republicii
Gării - Sării - Petru Maior
Apalinei - Liliacului

359
360

361
362
363

364
365
366

367
368

250

Ibidem, nr. 207, f. 123.
Ibidem, f.124.
Ibidem, nr. 207, f.48; dos. 312, f.8.
Ibidem, nr. 207, f.26-29.
Ibidem, nr.312, f.9.
Ibidem, nr. 207, f.30-33.
Ibidem, nr. 312, f.9.
Ibidem, nr. 312, f. 10.
Ibidem, nr. 229, f.9.
Ibidem, nr.228, f.27-28.
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reparaţii şi amenajare ale străzilor: Sării, Pandurilor, Republicii şi Şcolii. În anul 1934,

sunt realizate câteva lucrări de amenajare şi întreţinere de drumuri, între care pavarea de
şosele cu piatră cubică, 341 mp, în valoare de 1O.OOO lei, asfaltarea de trotuare în strada
Sării (fostă Principele Carol), respectiv 560 mp, cu o valoare de 106000 lei şi
împietruiri de drumuri, cu 1532 mp, în valoare de 70.000 lei. De altfel, o
antemăsurătoare, datată la 1O august 1934, a ing. Iuliu Kentzel, întocmită pentru strada
Principele Carol, stabileşte ca fiind necesară o valoare de 121.535 lei, aceasta şi fiind
aprobată de Consiliul oraşului prin Hotărârea nr. 16, din 11 septembrie 1934. 369 În anul
1935, sunt efectuate asfaltări de trotuare pe o suprafaţă de 3500 mp, 370 în Piaţa Petru
Maior, străzile Mihai Viteazul, Republicii (fostă Brătianu) şi fosta Piaţa Honterus, în
valoare de 756.000 lei, 371 pavarea cu piatră cubică a străzii Republicii pe o suprafaţă de
2500 mp, lucrare în valoare de 195.000 lei şi pavarea cu bolovani de râu a aceleaşi
străzi, pe 4000 mp, în valoare de 260.000 lei. 372
Curând, în anul 1936, este elaborat un program pentru repararea unor străzi,
respectiv carosabilul şi trotuarele acestora, în perioada anilor 1937-1938, 373 între care:
aprovizionarea cu pietriş cernut, repararea pavajelor existente, realizate din pietre de
râu, regularizarea drumurilor şi trotuarelor la străzile: str. Toamnei (fostă Luther), prin
pietruirea a 40 ml şi realizarea unui canal de scurgere de 170 ml; str. Dealului (fostă
General Ghemescu), prin pavarea carosabilului pe 19 m; fosta stradă Principele
Alexandru, cu continuarea lucrărilor la trotuare şi a canalului de 315 m; str. Pandurilor
(fostă Dorobanţilor) cu lucrări la trotuare şi canal de 166 m; str. Mihai Viteazul, cu
amenajarea zonei din faţa bisericii romano-catolice, inclusiv rigole din piatră naturală;
str. Horea, cu trotuare şi canalizare; fosta stradă Călăraşilor, prin regularizarea centrului
fostei localităţi Reghinul-Unguresc; la intersecţia str. Principele Mihai cu str. Pandurilor
(fostă Dorobanţilor), cu lucrări la trotuare şi în str. Mihai Viteazul, spre capătul oraşului
prin pavarea str. Sării (fostă Principele Carol) cu pavaje din piatră cubică şi asfaltarea
de trotuare. Sunt realizate lucrări de asfaltare trotuare şi în strada Republicii şi în Piaţa
Petru Maior, pe 126 mp, în valoare de 28.000 lei, împietruiri cu pietriş în unele străzi,
pe o suprafaţă de 400 mp, cu 40.000 lei, un apaduct industrial pe 1980 ml, cu 1.800.000
lei, precum şi canalizarea în străzile Spitalului (fostă Averescu), Sării (fostă Principele
Carol), Piaţa Petru Maior, pe o lungime de 1048 ml, valoarea lucrărilor fiind de 424.000
lei. 374 Au mai fost realizate: pavarea străzii Spitalului cu 78000 lei, pavarea străzii Şcolii
(fostă Episcop Teutsch, Sării (fostă Principele Carol), fosta stradă Regele Alexandru, cu
suprafaţa totală de 10990 mp şi o valoare de 958.000 lei; lucrări de asfaltare trotuare pe
7758 mp cu 1.577.000 lei, împietruiri de străzi şi pieţe cu 40.000 lei.
La începutul anului 1939, e întocmit un nou program de lucru pentru următorii
cinci ani, ce urma să cuprindă un volum de lucrări în valoare de 9.580.000 lei, 375 între
369

Ibidem, nr. 312, f.11; dos. 243, f.55, 70.
Ibidem, nr. 228, f.27-28.
371
Ibidem, nr. 312, f.11.
372
Ibidem.
373
"Program de lucrări de construcţiuni, modernizări şi întreţinerea drumurilor comunale pe anul
1937/1938", Ibidem, nr. 254, f. 101.
374
Ibidem, nr. 312, f. 12.
375
Ibidem,. 307, f.7.
370
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care: pavarea carosabilului la fosta stradă Regele Alexandru, pe tronsonul de la podul de
vamă la gară, în valoare de 1.360.000 lei; contribuţii la realizarea Drumului naţional nr.
16, Topliţa-Reghin-Cluj, cu I.OOO.OOO. lei; canal şi trotuare la intersecţia str. Pandurilor
(fostă Dorobanţilor) şi fosta stradă Principele Mihai, cu lucrări în valoare de 280.000
lei; amplificarea apaductului şi canalizare, în valoare de 1.700.000 lei; supraboltirea
pârâului Trandafirilor în strada Rozmarinului(fostă Tache Ionescu), cu 450.000 lei;
Idem la Pârâul Temniţei în str. Călăraşilor (fostă Cuza Vodă), coridor din beton armat la
cinematograf, cu 120.000 lei; îngrădirea cimitirului comunal, cu 70.000 lei; îngrădirea
terenurilor proprietatea oraşului din fosta stradă Regele Alexandru, în valoare de 50.000
lei; construirea unei săli de clasă la Şcoala primară de stat, în valoare de 250.000 lei;
closet public subteran cu 260.000 lei; regularizarea Mureşului prin mărirea dimensiunii
digurilor şi lărgirea canalului, inclusiv dragarea albiei, lucrări în valoare totală de
800.000 lei; construirea din nou a stăvilarului la barajul din beton, lucrare în valoare de
I.OOO.OOO lei, program ce-l presupunem ca fiind realizat doar în parte, din cauza
schimbărilor politice din septembrie 1940. Cele mai numeroase lucrări sunt realizate în
perioada primariatelor lui Ioan Popescu, 376 între care: construirea principalei clădiri a
abatorului ( 1926), modernizarea cinematografului şi a ştrandului ( 1928), construirea de
fântâni publice, etc.
Pentru crearea unui aspect mai civilizat şi curat al străzilor oraşului, primarul
Ioan Popescu, prin publicaţia Primăriei, nr. 1872, din 5 aprilie 1927, înştiinţează pe
locuitori de obligaţia de a-şi curăţa şi întreţine grădinile din oraş, 377 ca, în anul 1934, să
aprobe Hotărârea nr. 160 din 13 iunie 1934 a Comisiei interimare, 378 în vederea
îngrădirii tuturor terenurilor din oraş, după cum urmează: "Art.I. Toate terenurile pe
hotarul oraşului, clădite sau neclădite, cari sunt situate la o stradă (prevăzută cu o
numire), trebuie să fie îngrădite până la 30 septembrie 1935. Pentru acest scop se vor
înainta primăriei cererile prescrise pentru autorizaţia referitoare.
Garduri din sârmă ghimpată sunt oprite şi trebuie să fie înlocuite, până la
termenul de mai sus, cu scânduri sau laţuri verticale şi geluite din afară".
Importanţa cuvenită s-a acordat şi cursurilor de apă din zona oraşului. Sunt realizate lucrări de amenajare a râului Mureş, începând cu 1933 când e realizat un nou canal,
în valoare de 160.000 lei. Lucrările continuă şi în 1934, cu un dig de 700 ml, în valoare
de 440.000 lei, cât şi în anul 1935, cu 360.000 lei. 379 În anul 1928 sunt realizate ample
lucrări de dezvoltare a uzinei electrice, prin etajarea acesteia cu încăperi administrative,
380
Sunt efectuate lucrări de extindere a
precum şi altele, în valoare de 2000 lei.
abatorului, respectyiv hala centrală, în anul 1926, a căror valoare este de 88.600 lei. 381
376

Primar între anii 1924-1940.
"Afişată la 12 04.1927 publicaţia nr. 1872 din 05. aprilie 1927, arată că fiecare proprietar de
terenuri este obligat: 111- a curăţa până la 21 aprilie 1927„. pomii şi tufele în interiorul său, la
măiereşti în vii, grădini cu pomi şi grădini de omizile stricăcioase„. 2- a distruge cunoscuta
/torte/ul
sau turiţa/ şi orice plante parazite trăiesc/ lucerna, trifoi, etc, dar şi pe plantele sălbatice pe care s-ar
constata prezenţa lor„. 111 Ibidem, nr. 207, f.20.
378
Ibidem, nr. 243, f. 53.
379
Ibidem, nr. 312, f. 11.
380
ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 312/1939.
381
Ibidem, nr. 258/1939.

377

11
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Sunt realizate şi lucrări de amanajare a pâraielor ce străbat teritoriul oraşului. Încă din
anul 1924, s-a trecut la "supraînălţarea" pârâului Trandafirilor, în strada Sării, în
lungime de 15 m, valoarea lucrărilor fiind de 40.000 lei, 382 , lucrări ce continuă şi în
anul următor, 1925, cu betonarea pârâului pe o lungime de 100 m, valoarea lucrărilor
fiind de 160.000 lei, iar în anul 1928 cu o valoare de 80.000 lei. 383 Un proiect, întocmit
în anul 193 7, prevede acoperirea pârâului Trandafirilor (fig. 164 ), pe tronsonul dintre
strada V. Alexandri şi Rosmarinului (fostă Tache Ionescu) şi betonarea pârâului din
strada Verii, fosta stradă Nicolae Iorga. 384 Proiectul prevede acoperirea a 30 m liniari,
canal deja realizat în anii anteriori, cu o deschidere de 3,30 m, un planşeu de beton
armat de 15 cm grosime şi zid de sprijin intermediar de 30 cm grosime, precum şi un
canal nou acoperit de 66,40 m lungime, cu o deschidere de 3,30 m lăţime şi 1,50 m
înălţime.

Sunt realizate câteva poduri şi podeţe. În anul 1929 un pod de beton armat peste
pârâul Trandafirilor în valoare de 150.000 lei, un altul în fosta stradă Poştaşilor, în
valoare de 20.000 lei, un podeţ în strada Avram Iancu, în anul 1934 cu o valoare de
10.000 lei şi un pod de beton armat şi supralărgire, în valoare de 50.000 lei. 385
Una dintre cele mai stringente probleme ale comunităţii ortodoxe române din
oraş, era lipsa unui cimitir confesional, aşa cum aveau celelalte confesiuni. La 21 septembrie l 939, cu adresa nr. 3065/1939, înaintată Ministerului de Interne, după ce arată
că oraşul are o populaţie de 1O.OOO locuiotori şi că numai parohia ortodoxă nu are cimitirul propriu, morţii fiind îngropaţi în cimitirul greco-catolic sau cel comunal, solicită
acordul ca din pădurea Rotundă, proprietatea oraşului, să se dea pe seama parohiei o
suprafaţă de un iugăr. Terenul a fost solicitat de parohie prin adresa nr. 594/1939. 386
Pentru o mai bună salubrizare a teritoriului oraşului o veche potecă ce făcea
legătura dintre străzile Stadionului (fostă Brukenthal) şi Sării (fostă Principele Carol), în
anul 193 7, aceasta este desfiinţată, terenul aferent fiind cumpărat de către proprietarii
387
imobilelor învecinate. (fig. l 65 ).
De gospodăria comunală aparţin şi cele câteva lucrări de contrucţie, între care,
amenajarea unei bucătării de vară din incinta parcului Regina Maria, cu o valoare de
120.000 lei, 388 realizată în anul 1927, transformarea unei hale festive din acelaşi parc, în
anul 1929, cu o valoare de 130.000 lei. 389 În anul 1929, se prevede realizarea unui zid de
sprijin în fosta stradă Miron Costin.
În partea de nord a Reghinului, spre capătul străzii Pandurilor, în aval de
„Moară", 390 în perioada interbelică (anul 1930) s-a prevăzut construirea unui nou pod
peste râul Mureş (fig. 166), 391
382

Ibidem, f.8.
Ibidem, nr. 312, f.8,9.
384
Ibidem, nr. 264, f.6.
385
Ibidem, nr. 312, f.9, 10, 11, 13.
386
Ibidem, f.3.
387
Ibidem, nr. 264, f.7.
388
Ibidem, nr. 312, f. 9.
389
Ibidem. nr. 312, f.9.
390
Ridicarea topografică militară din anii 1869-1887, prezintă zona cunoscută sub toponimul
„Lupul", unde se află şi moara, la rîndul ei întâlnită şi în harta militară din aniii 1941-1944.
383

391

ANSJ Mureş, Primăria Reghin, nr. 226, f. 13.
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ABREVIERI
ACMJT - Anuarul Comisiunii Istorice. Secţia pentru Transilvania. Cluj, I, 19261928; II. 1929; III. 1930-1931; IV., 1932-1938.
ActaMN - Acta Musei Napocensis. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei. Cluj, 1964„.
AllN-Anuarul Institutuloui de Istorie Naţională, Cluj, I. 1921, XI 1947 ...
ANSJ Mureş, Cadastru - Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, Colecţia
de evidenţe cadastrale.
ANSJ Mureş, col. hărţi - Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Mureş, Colecţia
hărţi.

ANSJ Mureş,
fond

Primăria

Reghin - Arhivele

Naţionale,

Primăria oraşului

Serviciul

Judeţean Mureş,

Reghin.
ANSJ Mureş, Protopop. ort. rom - Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean
Mureş, fond. Protopopiatul Ortodox Român
DILT - Suciu Coriolan, Dicţionar istorc al localităţilor din Transilvania,
Bucureşti, Ed. Academiei, I, 1967, II, 1968
DIR - Documente privind istoria României, Seria c, Transilvania, Bucureşti.
veac XI, XII, XIII (1075-1250), I, 1951; veac XIII (1251-1300), II, 1952; veac XIV
(1321-1330), II, 1953; veac XIV (1301-1320), I, 1953; veac XIV (1321-1340), III,
1954; veac XIV (1341-1350), IV, 1955.
Marisia - Marisia, Anuarul Muzeului Judeţean Mureş, Studii şi materiale,
Târgu-Mureş. I, 1975; XXV,1996 ...
Recensămânul dein anul 1850 - Colecţia Studia Censualia Transsilvanica,
Recensământul din 1850.Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1996.
Recensământul din anul 1857- Colecţia Studia Censualia Transsilvanica,
Recensămntul din 1857. Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1997.
Recensământul din anull 880
- Colecţia Studia Censualia Transsilvanica.
Recensământul din 1880. Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1997.
Recensământul din anul 1890 - Varga E. Ărpad, Erdely etnikai es felekezete
sztatisztikaja, Miercurea Ciuc, Ed. Pro-Print, 1998.
Recensământul din anul 1900 - Colecţia Studia Censualia Transsilvanica.
Recensământul din 1900, Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1999
Recensământul din anul 191 O - Colecţia Studia Censualia Transsilvabnica,
Recensământul din 1890, Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 1999.
Recensământul din anul 1930 - Recensământul general al populaţiei României
din 29 decembrie 1930, Bucureşti, voi. IX. Structura populaţiei României.Monitorul
Oficial. Oficiul Imprimeriei Naţionale. 1940
Recensământul din anul 1941 - Colecţia Studia Censualia Transsilvanica,
Recensământul din 1941. Coordonator Traian Rotariu, Cluj-Napoca, 2002.
Reghinul cultural - Reghinul cultural, Studii şi articole, Reghin, IV, 1999; V,
2001; VI, 2002; VII, 2004, IX, 2009; x, 2010.
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Şematism,

1900 - Şematismul veneratului cler al arhidiecesei metropolitane
greco-catolice române de Alba-Iulia şi Făgăraş pre Anul Domnului 1900, Blaj, 1900.
Transilvania - Transilvania. Revistă lunară de cultură. Organul Asociaţiunii
pentrui literatura română şi cultura poporului român (ASTRA), Sibiu.
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IX.

LISTA ILUSTRATIILOR
'

din anul 1894 cu reprezentări urbane din oraşul Reghin
Aleea de promenadă a parcului
Pavilionul de promenadă a parcului
Vedere generală a localităţii
Strada Mihai Viteazul (Mittelgasse)
Piaţa Petru Maior (Hauptplatz)
Fostul Gimnaziu Comunal
Gimnaziul actual „Augustin Maior"
Biserica evanghelică veche („Sf. Fecioara Maria)
Biserica Reformată
Harta oraşului de la sfărşitul secolului al XIX-iea cu parcelele existente (După
Paul Niedermaier)
12. Principalele etape de dezvoltare a oraşului Reghin (După Paul Niedermaier). a1250; b-1300; c-1350; d-1400; e-1450; f-1475. Explicaţia literelor în text.
13. Oraşul Reghin în anul 1500 (După Paul N iedermaier)
14. Oraşul Reghin cu prezentarea principalelor zone de extindere a teritoriului
(După Paul Niedermaier)
15. Oraşul Reghin în anul 1550 (După Paul Niedermaier)
16. Aspecte ale Reghinului Săsesc. a - Vedere din sec. XVIII; b - Piaţa Petru Maior
(Markplatz) în anul 1860.
17. Harta Iosefină din anii 1769-1773, cu înfăţişarea oraşului Reghin (Explicaţia
numerelor şi literelor în text)
18. Harta cadastrală a localităţii Reghinul Săsesc, din 25 mai 1853, cu cele 22 de
zone componente
19. Harta cadastrală a localităţii Reghinul Săsesc, din anul 1878, cu cele 23 de zone
componente
20. Harta cadastrală a localităţii Reghinul Unguresc, din 28 mai 1853, cu cele 20 de
zone componente
21. Harta cadastrală a localităţii Reghinul Unguresc, din anul 1878, cu cele 20 de
zone componente
21/A Harta militară, din anii 1869-1887, cu cele două componente ale oraşului
Reghin
22. Harta militară din anul 1887, cu cele două componente ale oraşului Reghin
23. Harta militară din anii 1898-1892, editată în anul 1906, cu cele două
componente ale oraşului Reghin
24. Harta oraşului Reghin, din jurul anului 1900 (După E. Philippi şi W. Welcer).
Explicaţia numerelor în text
25. Hotarul Reghinului Săsesc cu cel al localităţilor învecinate, din anul 1913.
26. Harta (schiţa) oraşului Reghin din perioada interbelică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.

Planşa
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Reghin în perioada interbelică. a - Piaţa Petru Maior în anul 1927; b Piaţa Petru Maior în anul 1928 (ilustrate)
28. Harta oraşului Reghin între anii 1941- ~ 944
29. Harta oraşului Reghin cu indicarea principalelor terenuri extravilane
29/A. Harta militară din anii 1941-1944 a oraşului Reghin
30. Cartarea clădirilor declarate monument, din zona Pieţii Petru Maior. Prezentarea
numerelor în text
31. Cartarea clădirilor declarate monument, din zona străzii Mihai Viteazul.
Prezentarea numerelor în text
32. Oraşul Reghin la începutul secolului XX. a - Vedere generală a oraşului; b Piaţa Petru Maior în anul 1923 (Ilustrate)
33. Biserica Evanghelică. a - Planul de situaţie; b - Aspect general
34. Biserica Evanghelică din Reghin. a - Plan parter, b - Secţiune longitudinală
35. Biserica Evanghelică. a - Plan cu etapele de construire, b - Schema proporţiilor
(După E. Philippi şi W. Weltzer)
36. Biserica Evanghelică. a - Exteriorul scării interioare; b - Capătul de nord-est al
absidei; c - Latura de nord a navei; d - Ansamblul cu fereastra gotică
37. Biserica Evanghelică. a - Capătul de sud-est al absidei; b- Capela „Sf. Laurenţiu" cu porticul de intrare
38. Biserica evanghelică. a - Porticul de pe latura nordică; b - Interiorul capelei cu
bolta gotică
39. Biserica evanghelică. a - Nişa cu forme de relief romane; b - Portalul de vest cu
intrarea
40. Biserica evanghelică. Portalul de vest. a - Schema montanţilor; b - Friza de pe
latura dreapa; c - Friza de pe latura stângă
41. Biserica evanghelică. a - Intrarea în sacristie; b - Faţada de nord cu fereastra
27.

Oraşul

gotică

42. Biserica de lemn. a - Planul de situaţie; b - Aspect general
43. Biserica de lemn. a - Plan parter; b - Secţiune longitudinal
44. Biserica de lemn. a - Ancadramentul fostei intrări; b -Ancadramentul ferestrei de
la absidă (După Ioana Cristache-Panait)
45. Biserica de lemn. a - Ancadramentul fostei intrări, b - Vedere absidă
46. Colegiul „Augustin Maior" din strada Călăraşilor nr. 1. a - Imagine din anul
1894; b - Starea actuală
47. Primăria din Piaţa Petru Maior nr. 41. a- Planul de situaţie; b - Plan faţadă (După
releveul întocmit de SC. UNGPROD SRL din 2011)
48. Primăria din Piaţa Petru Maior nr. 41. Plan parter
49. Primăria din Piaţa Petru Maior nr. 41. Secţiune şi faţade în curte
50. Primăria din Piaţa Petru Maior nr. 41. a - Aspect general; b - Situaţia actuală
51. Primăria din Piaţa Petru Maior nr. 41. a,b - Detalii ferestre
52. Muzeul Etnografic din strada Vânătorilor nr. 5. a - Încadrarea în zonă; b- Aspect
general
53. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 1O. a - Planul de situaţie; b - Aspect general
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54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

din Piaţa Petru Maior nr. 34. a - Planul de situaţie; b - Plan parter; c Plan etaj.
a - Desfăşurarea faţadelor clădirilor din Piaţa Petru Maior nr, 34, 35; b Clădirea de la nr. 34; c - Clădirea de la nr. 35. Starea actuală
Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 55. a - Planul de situaţie; b - Plan parter; c Plan etaj
Clădirea din strada M. Eminescu nr. 5. a - Planul de situaţie; b - Aspect actual
a - Biserica evanghelică la început de secol al :XX-lea; b - Biserica reformată şi
biserica romano-catolică din strada Mihai Viteazul, la mijloc de veac al
:XX-lea
a - Clădirile din Piaţa Petru Maior la interescţia cu strada Coşbuc; b - Şcoala din
strada Şcolii nr. 5, cu forme neoclasiciste
a - Piaţa Petru Maior spre mijlocul sec. XX; b - Casa din str. Mihai Viteazul nr.
25, cu fronton triunghiular
a - Clădirea poştei din Piaţa Petru Maior nr. 30 cu fronton trapezoidal; b -Casa
din str. Mihai Viteazul cu fronton semicircular
a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 1O cu fronton drept şi terminaţie în arc de
cerc; b - Primăria din Reghin cu timpan în formă neorenaştere
a - Biserica romano-catolică din strada Mihai Viteazul nr. 65. a - Planul de
situaţie; b - Aspect general
Biserica romano-catolică şi şcoala din strada Mihai Viteazul nr.65. a -Aspect
din anul 1937; b - Starea actuală
Biserica reformată din strada Mihai Viteazul nr. 55. a - Planul de situaţie; b Aspect general
Biserica reformată din strada Mihai Viteazul nr.55. a -Aspect din anul 1894; b
- Aspect din anul 193 7
Biserica reformată din strada Mihai Viteazul nr. 55. a - Starea actuală; b
Biserica reformată din Reghinul Unguresc
Biserica ortodoxă din Piaţa Petru Maior nr. 27. a. Proiectul pentru construirea
de anexe, din anul 191 O; b - Proiectrul pentru construirea două camere, din
anul 1914
Biserica ortodoxă din Piaţa Petru Maior nr. 27. a - Proiectul lui Ferenczi Bela,
din anul 1910
Biserica ortodoxă din Piaţa Petru Maior nr. 27. Releveu. a - Plan parter;b - Plan
nivel turn +3,55; c - Plan nivel turn + 7,35; d - Plan nivel tur+ 12,35; e Aspect actual
Biserica ortodoxă din Piaţa Petru Maior nr. 27. Propunerea noului turn la
biserică, din anii 1926 şi 1930, a arhitectului Iosif Victor Vlad din Timişoara
Biserica ortodoxă din Piaţa Petru Maior nr. 27. a - Biserica, stareaactuală; b Curtea interioară cu casa parohială
Biserica „Sf. Treime" din strada N. Bălcescu, fostă greco-catolică. a,b - Aspoect
actual
Gimnaziul „Augustin Maior" din strada Şcolii nr. 3. a - Planul de situaţie; b Aspect din anul 1894
Clădirea
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75. Gimnaziul „Augustrin Maior" din strrada Şcolii nr. 5. a,b - Starea actuală
76. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 11. a - Proiectul pentru faţada principală; b Aspect actual
77. Proiectul clădirii din Piaţa Petru Maior nr. 11. Plan parter
78. Proiectul clădirii din Piaţa Petru Maior nr. 11. Plan etaj
79. Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 1. a - Încadrare în zonă; b - Plan etaj
(Releveu din anul 1913)
80. Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 1. Proiectul clădirii din anul 1870. Plan
subsol şi fundaţii şi plan şarpantă
81. Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 1. a - Aspect din anul 1919 (Ilustrată); b Starea actuală
82. Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 2 (Banca Ardeleană). a - Planul de
situaţie; b - Starea actuală
83. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. I (Biblioteca municipală). a - Planul de
situaţie; b - Aspect actual
84. Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. I (Biblioteca municipală). a - Plan parter; b Plan etaj
85. Clădirea Poştei din Piaţa Petru Maior nr. 30. a - Planul de situaţie; bAspect
general
86. Proiectul unui spital din 1911. a - Faţada principală a pavilionului central; b Faţada laterală şi secţiune a pavilionului central.
87. Proiectul unui spital din 1911. Plan parter pavilion administrativ şi locuinţe
călugăriţe

88. Proiectul unui spital din anul 1911. Plan parter pavilion boli contagioase
89. Proiectul unui spital din 1911. a - Plan faţadă şi secţiune pavilion administrativ;
b - Plan faţadă şi secţiune pavilion boli contagioase
90. Uzina electrică. a - Releveul din anul 1914; b - Aspect din anul 1911 când a
fost inaugurată
91. Proiectul de amenajare a morii oraşului Reghin, din anul 1912. Proiectant Maetz
Ervin
92. Proiectul pentru amenajarea atelierului de pieptănat, din anul 1925. Arh. Adolf
Gollner
93. a - Ilustrată din anul 1916, cu clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 34-38. b Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 3 7. Aspect actual
94. a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 34 şi 35; b - Clădirea din Piaţa Petru
Maior nr. 34. Aspect actual
95. a - Ilustrată din anul 1938 cu clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 1 - 5; b Ilustrată din anul 1940 cu clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 39-43
96. a - Ilustrată din anii 1913-1915, cu Piaţa Petru Maior nr. 49-56; b - Clădirile din
Piaţa Petru Maior nr. 52-53. Starea actuală.
97. a - Clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 51-52. Aspect actual; b - Proiectul casei
lui Markovits Pirmam, din anul 1896
98. a, b - Clădirile din Piaţa Petru Maior nr. 23 - 25

285
https://biblioteca-digitala.ro

din Piaţa Petru Maior nr. 1-2. Aspect actual; b - Clădirea din Piaţa
Petru Maior nr. 3. Aspect actual
100.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 4. a - Plan parter; b - Aspect actual
1OI .Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 15. a - Plan parter şi etaj; b - Aspect actual
102.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 16. Aspect actual; b - Clădirea de la nr. 17.
Aspect actual
103.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 17. a - Plan parter; b - Clădirea de la nr. 32.
Aspect actual
104.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 32. a - Plan parter; b - Plan faţadă; c-Plan de

99. a -

Clădirea

situaţie

105.a -

Clădirea
şi

de la nr. 33. Aspect actual; b -

Clădirea

de la nr. 44. Plan

parter

etaj

106.Clădirea

din Piaţa Petru Maior nr.45. a- Aspect actual; b- Ilustrată din
anul
1903 cu Piaţa Petru Maior
107.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 46. a - Plan subsol; b - Plan parter; c - Starea
actuală

din Piaţa Petru Maior nr. 46. Plan etaj; b - Clădirea din Piaţa Petru
Maior nr. 47. Starea actuală
109.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 47. a - Plan parter; b - Plan etaj
11 O.Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 48. a - Plan subsol; b - Plan parter; c - Plan
etaj I; d - Plan etaj II
111.a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 48. Starea actuală; b - Clădirea din Piaţa
Petru Maior nr. 50. Plan parter şi etaj
112.a - Clădirea din Piaţa Petru Maior nr. 57. Starea actuală; b - Clădirea din strada
Mihai Viteazul nr. 4. Starea actuală.
113.Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 22. a ,b - Plan parter; c Plan subsol; d
- Aspect actual
114.Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 87. a - Plan parter; b - Plan etaj; c Starea

108.a -

Clădirea

actuală
115.Clădirea

din strada Mihai Viteazul nr. 95. a - Plan parter; b - plan subsol.; Casa
din strada Mihai Viteazul nr. 105. Starea actuală
116.Clădirea din strada Mihai Viteazul nr. 105. Casa memorială Florea Bogdan. a
Plan parter; b - Aspect din anii 1935-193 7.
117 .Parcelarea terenului de lângă Pădurea Rotundă, proprietatea Parohiei
Evanghelice (1933)
118.Gimnaziul din str. Spitalului nr. 22. a - Plan parter; b - Plan etaj
119.Gimnaziul din str. Spitalului nr. 22. a - Plan faţada principală; b - Aspect din
anul 1940.
120.Gimnaziul din str. Spitalului nr. 22. Starea actuală. a - Corpul vechi de clădire; b
- Corpul nou de clădire.
121.Gimnaziul din str. Spitalului nr. 22. Proiectul de extindere a şcolii. a - Faţada
principlaă şi laterală, plan parter, fundaţie; b - Secţiuni şi plan de situaţie.
122.Şcoală comunală nr. 1 din str. Mihai Viteazul nr. 85. Schiţa din 10 iunie 1925.
Faţada principală şi plan parter.

286

https://biblioteca-digitala.ro

123.Şcoala comunală

nr. 1 din str. Mihai Viteazul nr. 85. Planul din 1925. a - Plan
parter, secţiune şi planul de situaţie; b - Faţada principală şi faţada

posterioară

124.Scoala

comunală

nr. 1 din str. Mihai Viteazul nr. 85. a - Planul de situatie cu
'
şcoala existentă; b - Aspect din anul 1940
125.Şcoala comunală nr. 1 din str. Mihai Viteazul nr. 85. a,b - Starea actuală
126.Casa de cultură a lui Eugen Nicoară, din str. Spitalului. a - Planul de situaţie; b Aspect din anul 1940.
127.Casa de cultură a lui Eugen Nicoară din str. Spitalului. Schema clăririi. a - Plan
parter; b - Plan etaj
128.Casa de cultură a tineretului, din strada Republicii nr. 2. a - Planul de situaţie; b
- Starea actuală
129.Casa de cultură a tineretului, din strada Republicii nr. 2. Proiectul din 6 ianuarie
1924. a - Plan etaj; b - Plan parter; c - Faţada principală
130.Casa de cultură a tineretului din str. Republicii nr. 2. Proiectul din 22 noiembrie
1924. a - Plan parter; b - Plan etaj
131.Spitalul lui Eugen Nicoară din str. Spitalului nr. 20. a - Situaţia în anull 940; b Starea actuală
132.Anexa din fosta stradă Libertăţii, a lui Ioan Corman
133.Anexa lui Frederich Pilos
134.Casa din strada Sării a lui Gustav Kraus
135.Casa lui Erhardt Breser
136.Casa lui Rend Iosif din fosta stradă Dumbravei nr.4
137.Casa lui Merdar Gavril din fosta stradă Dumbravei f.n.
138.Casa din fosta stradă Bereg nr. 16, a lui Csenger Ana
139.Casa cu amplasament necunoscut a lui Erhar Broser
140.Casa din fosta stradă Schobel nr. 44, actuala stradă N. Grigorescu
141.Casa din fosta stradă Avram Iancu nr. 49, actuala stradă Subcetate
142.Casa din fosta stradă Mihai Viteazul la interescţia cu strada Porumbei
143.Casa din fosta stradă Ştefan cel Mare nr. 7, a lui Florea Simion
144.Casa din fosta stradă Calea lui Traian, actuala str. Apalinei
145.Casa din strada Duzilor, a lui Rudolf Letuster
146.Casa din fosta Piaţa Ileana nr. 50
147.Casa lui Simon Elisabeta din strada Mureşulu
148.Casa lui Pahu Ioan din fosta stradă S. Bămuţiu nr.7
149.Casa cu restaurant, cu amplasament necunoscut
150.Casa Protopopiatului ortodox din Reghin. a - Plan parter şi planul de situaţie; b
- Aspect din anul 1940
151.Casa Protopopiatului ortodox din Reghin. a - Plan subsol; b - Plan etaj
152.Casa Protopopiatului ortodox Reghin. a - Secţiune longitudinală; b - Secţiune
'

transversală

153.Casa Protopopiatului ortodox din Reghin. a curte

Faţada principală;
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b-

Faţada

spre

154.Proiectul din luna mai 1930 a clădirii protopopiatului. Plan parter, plan subsol,
plan mansardă
155.Proiectul de execuţie a casei Protopopiatului ortodox din luna iunie, 1930. Plan
subsol
156.Proiectul de execuţie a casei Protopopiatului ortodox din luna iunie, 1930. Plan
parter
157.Proiectul de execuţie a casei Protopopiatului ortodox din luna iunie, 1930. a
Plan mansardă; b - Plan faţada principală
158.Casa lui Eugen Nicoară din str. Spitalului nr. 17. a - Plan de situaţie; b - Plan
incintă

159.Casa lui Eugen

Nicoară

din str. Spitalului nr. 17. a - Plan parter; b - Plan

mansardă

160.Casa lui Eugen

Nicoară

din str. Spitalului nr. 17. a -

Secţiune;

b - Plan

faţada

principală

161.Casa lui Eugen Nicoară din str. Spitalului nr. 17. a - Plan faţada laterală; b Aspect actual
162.Proiectul privind pavarea intersecţiei străzilor Brătianu şi EpiscopTeutsch
(Republicii şi Şcolii). Proiect nr. 31911926
163.Proiectul privind pavarea intersecţiei străzilor Cuza Vodă şi EpiscopTeutsch (str.
Călăraşilor şi Şcolii). Proiect nr. 3 I 9/1926
I 64.Proiectul pentru acoperirea pârâului Trandafirilor din anul 193 7
165.Regularizarea drumului de legătură dintre străzile Stadionului
(Brukenthal)
şi Sării (Principele Carol)
166.Planul de situaţie cu propunerile de construire a unui pod nou peste râul Mureş
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Abstract
REGHIN - URBAN HISTORY
from origins to 1944
This paper is the first one to cover the urban evolution of the town of Reghin, to wit the
former component of the Saxon Reghin and of the Hungarian Reghin. A few years ago I
had the opportunity to examine a board printed in 1894 with several images of Saxon
Reghin, which I have later used for a separate survey. That was the starting point for a
more extensive review of the urban history of Reghin.
From a structural point of view this review includes several chapters, the introductory
and the documentation parts contain general information. Based on historical
descriptions I covered the topic of the origin of the town and that of the names the town
had in time, since its first documentation in 1228 as Regun.
The brief incursion into the historical and economic life of the two towns - the Saxon
Reghin and the Hungarian Reghin - brought to surface many data on the main historical
events as well as on their economic growth across the centuries. An important chapter
is dedicated to the urban evolution of the two components and to their urban planning
relying on archive documents and on statistic data.
In the chapter covering the construction types and the aspect of the town, there are a few
general data on the buildings in the two places. Then, several monuments are
extensively presented in the chapter dedicated to monuments, common interest places,
lodgings, however too few if we consider the large number of buildings existing in the
historical area of the town. Other buildings, not included on the list of monuments, are
presented in the chapter dedicated to the development of buildings until 1918,
completed with edifices made in the inter-war period. For their presentation I have
relied on archive documents, old pictures and field research.
The demographic evolution of the two town components is discussed in two chapters
elaborated on basis of old conscription registers and census data, under two aspects: that
of ethnic origin and religious affiliation.
The survey ends with a chapter on communal services, where several mayors' concems
for town planning and maintenance are presented.
The survey is complemented by valuable illustration - 168 boards, maps, building plans,
old and recent building and general pictures.
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Abstract
Dr. Eugen NICOARĂ and the institutions he founded in Reghin
in the inter-war period
A pre-eminent physician, one of the most important promoters of cultural
progress of Romanians inhabiting the upper valley of Mureş river and the Gurghiu
Valley, at the same time a politician, dr. Eugen Nicoară was the founder and advocate of
building many churches, public and cultural establishments, schools, monuments, etc.
andin many cases he contributed with important sums of money.
Severa} buildings were built with his support in villages of that area, such as the
village cultural centres in !băneşti Pădure and Goreni, the church in Maioreşti, the
school in Ibăneşti sat, etc. However, the most important edifices were built in Reghin.
He built at his own expense the Town Hospital, the Culture Palace, the Orthodox Parish
House and a nursery school in Reghin. He also supported the building of the State
Primary School # 1 and the State Gymnasium "Petru Maior" as well as many other
monuments on more than 30 locations.
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