Daszkal Bernat (Bela)
Notiţă biografică
De Paul Daszkal

Certificat întocmit de Comitetul de ajutorare timişorean în cadrul Crucii Roşii.
Béla Bernát Daszkál a fost deportat ca evreu la muncă forțată şi a fost eliberat
de Armata Roşie. Toate autoritățile sunt rugate să -l ajute în efortul lui de a -şi
regăsi familia şi să-i asigure deplina libertate de mişcare.
Bernát Daszkál s-a născut la Dej, la 11 iunie 1906, într -o familie numeroasă cu 10 copii,
el fiind al 7-lea. Tatăl, Efraim Menas, era croitor, mama, Reghina, născută Katz, casnică.
Urmează şcoala la Dej, iar la vârsta de 14 ani, intr ă ucenic croitor în atelierul tatălui său.
Lucrează în branşa croitor de dame, până la vârsta de 22 de ani, când este recrutat în
armată, la Râmnicu Vâlcea, puşcaş infante rie (2 feb.1928-1 oct.1929).
Familia se mută la Cluj, unde îşi continuă activitatea de croitorie.
Se căsătoreşte cu Fanny, clujeancă evreică, născută Szoher. Se naşte o fetiţă, Judit, în
1940. Îşi deschide propriul atelier de croitorie în casa în care are şi un apartament
proprietate proprie.
În 1942 este luat de lângă familie şi încorporat în detaşamentele de muncă din ghetoul
clujean, apoi este dus la muncă forţată în Baia Mare, de unde, în 1943, este dus la
muncă forţată la minele de cupru din Bor, Serbia.
1

În 1943, soţia şi fiica sunt deportate la Auschwitz şi exterminate.

Lucrează în condiţii îngrozitoare în minele de cupru din Bor până în octombrie 1944,
când, ca urmare a evoluţiei frontului din zonă, taberele de muncă din Bor sunt evacuate,
iar lucrătorii, încolonaţi şi mânaţi pe jos în direcţi a Pancevo, de unde urmau să fie trimişi
în lagărele din Germania nazistă.
În 7 oct.1944, coloana de cca. 2000 de oameni, efectuând un marş de câte 30-40 km. pe
zi, s-a oprit în localitatea Cervenka (Serbia) . Oamenii au fost înghesuiţi în curtea fabricii
de cărămidă din localitate. În noaptea de 7/8 oct, gardienii din armata ungară au fost
înlocuiţi cu soldaţi germani SS, care, după miezul nopţii, au trecut la executarea în
grupuri de câte 20 a celor aduşi din Bor.

Bela Daszkal a fost împuşcat din spate, gl onţul intrându-i prin stânga craniului,
spulberându-i dinţii şi ieşind prin faţă, sub pomeţi. Căzut în groapa comună din faţa sa,
a zăcut inconştient sub celelalte cadavr e ce cădeau peste el, până a doua zi, când
trupele ungare şi germane s-au retras în grabă.
A ieşit sângerând din groapă şi s -a ascuns în culturile de vi ță de vie din apropiere,
oblojindu-şi rana cu zeamă de struguri. A fost găsit de localnici sârbi, predat partizanilor,
apoi oficialităţilor militare sârbeşti, care i-au dat un tratament medical şi i-au întocmit
acte de liberă trecere spre Subotica şi Jimbolia.
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Drumul până la Jimbolia l -a parcurs pe jos, ajungând în final la Timişoara, unde a fost
preluat de un frate al său de aici şi, cu ajutorul Crucii Roşii Internaţionale, internat din 5
noiembrie în spitalul Apărării Patriotice (actualul spital de pe str. Odobescu).

Devine membru al Comunităţii Evreilor din Timişoara, activând mai târziu (1948) ca
delegat itinerant în judeţul Timiş pentru recenzarea familiilor evreieşti din judeţ.
O cunoaşte pe Klara, născută Stroner, care-i devine soţie în 1949. Se naşte o fetiță,
Judit (nume ales în memoria primei fiic e) la sfârşitul aceluiaşi an. În 1951 i se naşte un
fiu, Paul.
Lucrează ca funcţionar în cadrul O.R.A.C.A. Timişoara, iar din 1968 este angajat al
Comunităţii Evreieşti din Timişoara, c a achizitor de carne de la abatoarele din Timişoara
şi Lugoj, cu tăieri rituale de vite.
Se bucur ă de nepoţii din căsătoria fiicei sale Judit, un băiat , Imre, în 1977 şi o fetiţă,
Bianca, în 1981, pe care îi iubeşte cu toată p uterea ce i -a mai rămas.
Bolnav de emfizem pulmonar, de astm ă şi cu inima slăbită, se retrage din serviciul de la
Comunitate şi se stinge în 18 iunie 1983 . Este înhumat în Cimitirul Evreiesc din
Timişoara.

Familia lui Bela Daszkal a continuat să -i poarte o frumoasă şi duioasă amintire , prin
soţia sa Klara, fiica Judit şi fiul Paul.
Klara, Judit (divorţată) şi fiica ei Bianca, au emigrat în Israel în 1999. Klara s -a stins în
2003 la Beer Sheva, Judit, în 2015 la Ashkelon. Bianca este măritată cu Dror în
Ashkelon, au o fetiţă, Libi, de 9 ani, şi un băiat, Shalev, de 6 ani. Fiul Paul locuieşte în
Timişoara.
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Vezi Garnizoana din Bor, de László Szüts. Trad. din maghiară de Paul Daszkal.
Tehnoredactare: Andrei Gancz
http://www.bjt2006.org/LS_Garnizoana_din_Bor.pdf
Articole în presa vremii cu mărturia lui Bernat Daszkal
Timişoara-er Zeitung. Mittwoch, 8. November 1944
Szabad Szó. Szombat, 1944 október 11
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