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Sighet
Sighet, staden där Livia är född, har haft stor betydelse i den europeiska judiska historien. Den ligger i norra Transsylvanien där floderna Tisza och Iza möts i ett böljande landskap omgivet av höga berg. Judar har förmodligen bott
i Maramures, som regionen kallas, sedan 1200-talet.
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Stadens judiska befolkning ökade avsevärt i slutet av 1700-talet när judar från både Central- och Östeuropa, liksom
från det ryska imperiet, flyttade till området. Dessa judiska immigranter bosatte sig både på landsbygden och i de
större städerna. De ägnade sig åt handel med boskap, timmer och alkohol. De fann sig snart till rätta i området, lärde
sig rumänska och ungerska snabbt, men valde att tala jiddisch sinsemellan.

Staden Sighet i början av 1900-talet.

En judisk man med sin hästdroska. Sighet, 1936.
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1728 bodde bara nio judar i området.
1787 hade siffran stigit till 1 214 och snart
därefter, 1804, fanns det 3 000 judar i
regionen. Därefter ökade den judiska
befolkningen under hela 1800-talet och
1930 bodde där ca 100 000 judar. Sighet,
som blev ett betydelsefullt administrativt och kulturellt centrum, hade en stor
judisk befolkning om 10 000 personer
vilket motsvarade ungefär 40 procent av
den totala befolkningen. Det fanns också rumäner, ungrare, rutener och tyskar
i staden.
1780 fick den judiska församlingen tillstånd att bygga en synagoga, och efter ett
system som införts av kejsare Josef II av En judisk familj i Sighet.
Habsburg grundade man judiska skolor.
I mitten av 1800-talet fick judar rätt att äga mark. Bland annat berodde detta på att de ungerska myndigheterna insett betydelsen av den handel som judarna bedrev och ville att de skulle stanna i området.
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Judarna var nu väl etablerade i Sighet. Utbildningsinstitutioner såsom religiösa
skolor för små pojkar (cheder) och högre läroanstalter
för bibelstudier (yeshiva)
etablerades, liksom synagogor, tryckerier för hebreiska
böcker, handelsorganisationer och sociala klubbar.

En bild på den judiska församlingen utanför en synagoga i trä.

Det religiösa livet var en viktig del
för judarna i Sighet.
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Judiska välgörenhetsorganisationer hjälpte fattiga, liksom unga mödrar, barn och
flyktingar. Man gav också
stöd till organisationer som
uppmuntrade till sportaktiviteter. Utbildningarna hade
ofta en religiös prägel, men
även undervisning i jordbruk och vävning fick stöd.
De flesta judar i Sighet
levde enligt gamla judiska
traditioner. Många bar de
traditionella dräkterna från
Central- och Östeuropa.
Och kvinnorna gifte sig ofta
unga.
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Sportaktivitet på ett sommarläger för fattiga barn.

Judiska pojkar i Sighet lär sig att väva.

Judiska barn i Sighet. Enligt uppgift är
bilden tagen på 1940-talet.
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Judiska män deltog aktivt i gudstjänst
livet. Många försökte möta den rabbin de
följde åtminstone en gång per år. Ibland
kunde man få känslan av att Sighet var
som ”en enda stor synagoga”. Många
judar i Sighet tillhörde en religiös sekt
som kallades chassidism. Den hade växt
fram i Östeuropa i början av 1700-talet.
Ordet chassid betyder ”from”.
Mellan de två världskrigen, 1918-1939,
blomstrade judarnas ekonomiska och
sociala liv som aldrig förr såväl i staden
som i dess omgivningar. Detta fick dock
ett abrupt slut genom andra världskrigets utbrott.
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Rabbinen Teitelbaum, ledare för de chassidiska judarna i Sighet.

Medlemmar i Samsons fotbollsklubb i Sighet.
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