EVOCĂRI
Francisc Schneider
Acum şase decenii mă pregăteam de admitere la facultate, optând pentru
Medicina Timişoreană. De atunci am petrecut decenii la ceea ce mi-a fost ALMA
MATER, al cărui început a fost în 1945 cu 412 studenţi.
Aproximativ jumătate dintre ei au fost evrei, căci pentru prima dată, după mulţi
ani de interdicţii, au avut acces la învăţământ superior.
Trec în revistă profesorii evrei, care de asemenea au fost excluşi, până atunci,
din cariera didactică.
In fruntea lor se situează Zalman Iagnov, anatomist, elev al marelui Francisc
Rainer. A fost primul prodecan al facultăţii.
Am
fost impresionaţi de cursurile elegante, presărate ee anecdote, a
morfopatologului şi embriologului Benedict Menkes, de asemenea elev al lui
Francisc Rainer.
Cea mai mare personalitate a fost academicianul Oscar Sager, neurolog, elev
şi colaborator al lui Gheorghe Marinescu, cu cercetări cunoscute în toată
lumea.
De mare admiraţie s-a bucurat oftalmologul Nicolae Blatt, în continuă lagătură
ştiinţifică cu colegii din „Vest”, din care cauză a fost etichetat drept cosmopolit.
A scăpat de persecuţii de o veche cunoştinţă, sovieticul Filatov, cel cu
transplantul de cornee.
Mai menţionez pe internistul Dezideriu Merkler, bine cunoscut în ţările din vest,
Gheorghe Badenski, patolog şi microbiolog de elită, Maria Zalman –
microbiolog; Ernest Salamon – ORL-ist, Ivan Kardos – ortoped, Ioan Russo –
chirurg, Carol Karczag – morfopatolog. Eugen Klein – pneumoftiziolog,
chimiştii Emil Stein şi Ana Hammer, filosoful Estera Goro, Maria Gandelmann
si Odette Fischer – filologi.
Formaţi la şcoala medicală timişoreană, cadre didactice deosebite, menţionez
pe parazitologul Mihai Elias, biologul Bob Litvac, embriologii Stefan Sandor şi
Mişu Deleanu, neurologul Harry Marcovici, psihiatrul Ştefan Stossel,
microbiologul Anuţa Elias, stomatologul Robert Nussbaum, chimistul Otto
Dreichlinger, igieniştii Nelu Schifter şi Alfred Dankner, fiziologii Elena Zissu şi
Ştefan
Weiss.
Un
loc
aparte
revine
eminentului
cercetator,
biochimist şi specialist în medicina nucleară, Geza Deutsch, de o largă
recunoaştere internaţională, dar şi cercetătorului Alfred Schwartzkopf, cu
realizări deosebite în patologia renală.
Asta a fost. Astăzi nu mai este nici un cadru didactic evreu la UMF-Timişoara.
Să nu uităm însă că în 1945 erau aproape 10.000 evrei în oraş, pe când azi
sunt ceva mai mult de 300.
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