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Amintiri triste din Timisoara 

Bandi Abelsberg si Mela Neumann - victimele unei crime 

abominabile  

 

De Anti Shlomo Katz 

 

In anul 1948, Andrei (Bandi) Abelsberg, inginer textil, s-a logodit cu Mela (Melania) 

Neumann, o fata tanara si draguta, verisoara lui Vera Neumann. Familia ei a fost 

deportata la Auschwitz si ea a revenit singura acasa. Nu stiu cum a ajuns la 

Timisoara. 

Tanara pereche a hotarat sa fuga din Romania comunista si sa inceapa o noua viata 

in Occident. In acel timp era deja Republica Populara Romana, iar conducatorul 

comunistilor era Gheorghiu-Dej, predecesorul lui Ceausescu. Granitele tarii erau 

inchise ermetic. Singura tara care era independenta de dictatura moscovita a fost 

Iugoslavia cu seful de stat maresalul Tito, fostul sef al partizanilor. El a continuat 

legaturile bune cu Apusul, din care cauza guvernul roman a declarat ca el este 

"dusman al poporului". Peste tot au aparut afise mari cu el tinand in mana un topor 

plin cu sange, cu inscriptia: Ucigasul Tito. 

Bandi a cautat o calauza care cunostea regiunea si putea sa-l conduca la granita cu 

Iugoslavia1. Pe 31 Decembrie 1948 seara au pornit la drum, sperand ca noaptea de 

revelion le va aduce libertatea. Insa indrumatorul care ii conducea avea alte planuri. 

																																																													
1	Varianta despre moartea lui Bandi Absberg, care ne era cunoscuta, era ca au fost impuscati 

de granicerii unguri. Se spunea ca un maher de la Arad i-ar fi dus la hotarul cu Ungaria la 

Curtici si acolo au fost impuscati. Era minciuna inventata de comunisti sa mascheze crima 

ticalosului probabil comunist. Aroesti B. 

Prietenul meu Bubi Aroesti are dreptate in ceea ce priveste locul unde s-a intamplat crima. 

Probabil ca era granita cu Ungaria, care era mai putin periculoasa pentru planul ucigasului si 

este sigur ca era un mare comunist, caci numai comunistii aveau dreptul sa poarte arma.  
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Ajunsi la granita, le-a aratat directia unde sa continue drumul. Dar dupa cativa pasi 

a scos revolverul si i-a ucis pe amandoi. I-a jefuit si s-a intors cu bine acasa. 

Desigur ca aceasta tragedie a zguduit pe evreii care au aflat cele intamplate. In 

ziare nu a aparut nimic. "Scanteia" era plina cu articole despre "marele conducator 

Gh.Gheorghiu Dej". Toti au crezut ca probabil granicerii romani i-au ucis. Dar soarta 

a incurcat lucrurile. 

Acest traficant avea o fata care era logodita cu un baiat cinstit. Ea a povestit 

logodnicului toata povestea ca baiatul sa stie ca ei sunt foarte bogati si ca nu le va 

lipsi nimic in viata. Auzind povestea, logodnicul a amanat casatoria, vrand sa se 

indeparteze de aceasta familie. Tatal fetei a intrat in panica. L-a invitat pe logodnic 

la cina la care probabil s-a iscat o discutie intre ei, in urma careia tatal fetei a ridicat 

o sticla de sifon si l-a lovit pe tanar in cap. Dupa ce acesta si-a pierdut cunostinta, l-

au pus intr-o caruta si l-au dus langa Padurea Verde, unde trecea linia de cale 

ferata. L-au asezat pe sine, crezand ca nu isi va mai reveni si l-au parasit. 

Dupa un timp, tinarul si-a revenit si a reusit sa se rostogoleasca jos de pe sine. 

Cand a trecut trenul, pasagerii au vazut un corp langa sine si au instiintat politia. 

Tanarul a povestit totul politiei, dar nu a supravietuit. Tilharul a ajuns desigur la 

puscarie.  

Eu l-am cunoscut personal pe acest tanar. 

 

 

 


