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ANII DE RĂZBOI ȘI DE PRIGOANĂ 

(Continuare) 

 

În această etapă am îndrăgit lecţiile profesorului Frucht despre Logică, ȋn special părţile cu 

privire la teoria cunoaşterii. Am avut norocul să găsesc ȋn bibilioteca municipală cartea clasică a 

lui Henri Poincaré “Science et Hypothèse” şi o carte despre Principiul Cauzalitătii care m-au ajutat 

foarte mult ȋn ȋnsuşirea gândirii ştiinţifice. Atunci am ȋnvăţat că modul de gândire ştiinţific modern 

se bazează pe ȋmbinarea permanentă a experienţei cu prelucrarea logică a datelor. După mulţi 

ani am ajuns să ȋnţeleg ce a vrut sa spună Kant cu lucrarea lui de bază “Kritik der reinen Vernunft” 

şi anume că ştiința nu poate progresa numai pe bază de gândire pură, ci trebuie să se bazeze pe 

experienţă.   

Iarna 1942 a fost marcată pentru noi prin noua îmbolnăvire a lui tata de pneumonie. De 

această dată ȋnsă aveam la dispoziţie sulfamide cu ajutorul cărora tata a învins mai uşor boala. 

Dar mi-au rămas ȋn amintire nopţile petrecute cu prietenul şi medicul nostru de familie de atunci, 

Dr Karczag, care a stat lângă tata să-i dea injecţiile de sulfamidă ȋn cursul nopţii. 

Tot ȋn această perioadă a avut loc un eveniment foarte dureros ȋn viața unor prieteni apropiaţi. 

Familia dr Mannheim, prieteni apropiați ai lui tata, a dispărut de pe o zi la alta. După mult timp s-

a aflat că au fost deportaţi ȋn Transnistria pe motivul că ceruseră viza de tranzit prin Uniunea 

Sovietică, dar n-au sosit ȋn lagăr, fiind executaţi ȋn drum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele lui Dr. Mannheim Géza, Mannheim Leonora şi 

Mannheim Andrei, fiul lor de 20 de ani, pe placa din cimitirul 

evreilor Timişoara. 

În vara anului 1942 au ȋnceput să circule zvonuri despre planurile de deportare a evreilor din 

Banat, Transilvania şi Vechiul Regat. Lumea a ȋnceput să-şi cumpere ȋmbrăcăminte şi 

ȋncălţăminte potrivită şi aştepta cu îngrijorare evenimentele. În toamnă s-a lămurit că deocamdată 

pericolul a trecut, dar trebuia să plătim un impozit excepţional, contribuţia noastră la efortul de 

război. 

Cu mulţi ani după ȋncheierea războiului, spre sfârşitul secolului, s-au publicat ȋncet-ȋncet cele 

ȋntâmplate. Într-adevăr a existat un program de deportare a tuturor evreilor din România care 
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trebuia să ȋnceapă în toamna anului 1942. Direcţiunea generală a căilor ferate pregătise deja 

planurile detailate a transporturilor. Programul a fost întocmit la cererea guvernului german. Însă 

guvernul român a hotărȋt ȋn ultimul moment amânarea programului ca urmare a unor neȋnţelegeri 

cu guvernul german cu privire la colaborarea economică. După evenimentele din iarna 1942-1943 

care au răsturnat situaţia politică şi militară din lume, guvernul român şi-a schimbat poziţia şi 

deportarea evreilor a fost dată uitării. S-au spus şi publicat multe variante cu privire la această 

problemă, dar cunoscând modul de gândire a politicienilor români, sunt ferm convins că motivul 

principal a fost părerea guvernului că evreii pot fi exploataţi mai bine dacă nu sunt deportaţi.  

În această perioadă a avut loc prima etapă a deportărilor din Ungaria. Familia Marmor 

(cumnatul tatălui meu), fiind cetăţeni polonezi, au fost deportați spre Polonia. Noi am primit de la 

ei o carte poştală în care ne-au scris doar puține cuvinte, dar foarte semnificative: Suntem în drum 

spre Polonia, se pare că aici e sfârşitul…  

Anul 1943 a adus o nouă cotitură ȋn viața mea. În decembrie urma să ȋmplinesc 18 ani, dar 

conform regulilor de atunci trebuia sa mă prezint deja la 1 aprilie pentru serviciul militar. Evreii 

erau excluşi din armată şi urmau să fie mobilizaţi în detaşamente de muncă obligatorie. Eu am 

primit un livret roşu special pentru evrei şi ȋn curând am fost trimis la primul loc de muncă: 

Horticultura oraşului. Munca nu era uşoară, aveam sarcini bine precizate pe care eram obligaţi să 

le ȋndeplinim zilnic. Regimul de lucru era foarte strict, dar, fiind ȋn primul an de lucru, după 

programul de 9 ore eram liberi. Deci am continuat să locuim acasă. După câteva zile petrecute la 

Horticultură am fost repartizat pentru lucru ca salahor la şantierul de construcţie a noii Prefecturi. 

La ȋnceput am lucrat la transportul materialelor de construcţie pentru şantier, mai târziu am fost 

repartizat ca ajutor pe lângă echipele de electricieni şi instalatori. În aceste luni am avut ocazia sa 

ȋnvăţ multe ȋn domeniul instalaţiilor electrice şi sanitare şi după ȋnchiderea şantierului am rămas 

ȋn continuare la Prefectura care avea nevoie de personal ajutător la deservirea sistemului de 

ȋncălzire centrală. Din această perioadă am rămas cu mult respect pentru maistrul electrician 

Lustig cu care am colaborat din nou când am devenit inginer. Datorită acestui loc de muncă care 

a fost destul de greu, am rămas ȋn oraş ȋn iarna 1943-1944 şi am putut să frecventez cursurile 

clasei a 8-a, căci liceul a organizat programul ȋn aşa fel ca tinerii care au rămas ȋn oraş să poată 

participa cel puţin la o parte din ore. 

Vara anului 1943 a fost marcată pentru mine de un eveniment personal cu consecinţe de 

lungă durată. Am ȋntalnit-o pe Rolla, viitoarea mea tovarăşă de viaţă. Rolla era elevă în secţia de 

fete la acelaşi Liceu Israelit. Eu ştiam de existenţa ei ȋncă din anunţurile de pe panoul liceului – 

văzând numele de Musafia Rolla mă ȋntrebasem dacă e băiat sau fată, numele fiind cu totul 

neobişnuit. Ceva mai târziu, cu ocazia festivităţii de ȋncheiere a anului am văzut că e fata care a 

citit discursul de fine de an din partea liceului de fete. La câteva zile după acest eveniment am 

fost cu mama mea la operă ca să asist la concertul dat de Filarmonica din Bucureşti condusă de 

maestrul George Georgescu. Când am ajuns la locurile noastre am constatat cu surprindere că 

prietenul meu Harry Felder care urma să şadă alături de noi şi-a vândut biletul lui Rolla. Atunci 

am prezentat-o pe Rolla mamei mele ȋn calitate de colegă de şcoală şi ele au inceput să deschidă 

o discuţie amicală la care desigur am avut şi eu parte. După ce s-a ȋncheiat concertul şi ne-am 

luat rămas bun, mama m-a intrebat dacă aş vrea să mă ȋmprietenesc cu această fată, pentru că 

i-a plăcut foarte mult. I-am răspuns că şi mie mi-a plăcut şi că m-a invitat la ea să ascult cum cântă 

piesa de pian a lui Debussy “La Fille aux cheveux de lin” pe care o pregăteam şi eu. Urmarea 

acestei invitaţii a fost că m-am ȋndrăgostit de ea şi nu mă mai interesa altă fată decât ea. Am 

început să-i fac curte şi să devenim din ce în ce mai apropiați. Puţinul meu timp liber a fost treptat 
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ocupat de ȋntâlnirile cu Rolla şi aşa am continuat ȋn următorii cinci ani, până când am reuşit să ne 

căsătorim. 

În legătură cu concertul îmi amintesc de un eveniment deosebit. Pentru transportul 

instrumentelor muzicale a orchestrei a fost mobilizată o grupă de tineri evrei care lucrau ȋn acele 

zile ȋntr-un detaşament de lucru în Timişoara. Maestrul Georgescu a remarcat grija deosebită cu 

care tinerii transportau instrumentele şi, din aproape ȋn aproape, a descoperit cine sunt şi cum au 

ajuns acolo. Atunci a chemat pe unul dintre ei şi i-a înmânat bilete gratuite pentru concert să le 

distribuie la ceilalți. În felul acesta a vrut să-şi manifeste simpatia faţă de tinerii evrei şi dezacordul 

faţă de modul umilitor ȋn care erau trataţi.  

În aceeaşi perioadă am câştigat doi prieteni deosebiţi: Ștefan Romaşcanu, violinist şi George 

Kurtag, pianist. Amândoi m-au ajutat să înţeleg mai bine muzica şi mi-au rămas prieteni de lungă 

durată. Kurtag a devenit unul din compozitorii moderni recunoscuţi, Ștefan a devenit prim -

violonistul orchestrei din Lausanne, dar s-a îmbolnăvit şi ne-a părăsit prea devreme.  

Am rămas la Prefectură până ȋn primăvara anului 1944, după care am fost repartizat la 

şantierul de construcție “Baia Garnizoanei” unde am lucrat cele 9 ore zilnice ca salahor, dar am 

dormit acasă. Misiunea noastră era sa transformăm o porţiune rămasă din vechea cetate ȋn 

adăpost antiaerian pentru comandamentul militar local. Munca la acest şantier a fost la ȋnceput 

deosebit de grea, pentru că am avut un comandant militar care a căutat toate ocaziile să ne 

chinuiască cu misiuni grele şi inutile şi aplicând frecvent sancţiuni corporale. În disperare, băieţii 

din detaşament au recurs la o soluție originală: după ce au descoperit că ȋntr-o ȋncăpere din Baia 

Garnizoanei locuia Amalia, nebuna oraşului, a cărei specialitate era să sărute pe oameni 

nevinovaţi pe stradă, au convins-o să-l sărute pe acest comandant ȋn public. Manevra a reuşit 

peste toate aşteptările: nebuna l-a prins pe ofiţer ȋn fața detaşamentului, l-a imbrăţişat şi l-a sărutat 

de mai multe ori, după care nenorocitul a fugit. În locul lui a venit a doua zi un alt ofițer care era 

mai potolit şi cât timp ne făceam treaba, ne-a lăsat in pace. Norocul nostru mare era ȋnsă cu 

maistrul zidar care era conducătorul tehnic al şantierului, domnul Taub, care a ştiut cum să 

colaboreze cu noi şi în acest fel lucrarea a progresat onorabil. 

 

Str. Brătianu (str. Gării) Timişoara, după primul bombardament, iunie 1944. În partea din centru-dreapta 

se vede fațada clădirii Industria încă neatinsă. 
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În vara anului 1944 au avut loc cele două bombardamente grele asupra oraşului nostru, 

executate de aliaţi. Primul a fost noaptea, de către aviaţia engleză. Englezii au lansat ȋntâi un 

mare număr de lumânări puternice suportate de paraşute care au creat o iluminare intensă si au 

permis piloţilor să identifice clar obiectivele. După aceea au lansat mii de bombe incendiare asupra 

cartierului industrial dintre Gara Mare şi canalul Bega. Locuinţa noastră a fost departe de zona 

bombardată, dar a doua zi am văzut îngroziţi când am văzut distrugerile provocate acolo.  

Al doilea bombardament a urmat peste câteva zile. De această dată a fost ȋn timpul zilei şi eu 

eram la lucru. Am stat ȋn nişte adăposturi simple de tot: nişte şanţuri deschise. Spre norocul meu, 

ȋn dimineaţa zilei respective, şeful şantierului a solicitat nişte voluntari pentru transportul unor 

pietre mari necesare pentru consolidarea construcţiei. Eu m-am prezentat voluntar, pentru că, 

deşi pietrele erau foarte greu de manevrat, am putut scăpa pentru câteva ore de pe şantier. Am 

reuşit să conving şi pe câţiva prieteni să vină cu mine. Alarma aeriană ne-a găsit ȋntr-o zonă 

îndepărtată de zona bombardată. Îmi amintesc cum stăteam pitiţi ȋn şanț şi priveam avioanele 

cum se apropie. Avioanele zburau destul de jos aşa că le-am putut număra: erau vreo 70. 

Apărarea antiaeriană era inexistentă, avioanele zburau fără să fie deranjate. Spre marea noastra 

bucurie, zona ȋn care ne-am aflat a rămas ȋn afara perimetrului bombardat, dar când după 

terminarea alarmei ne-am ȋntors la şantier ne aştepta o imagine tragică: unul din şanţurile 

antiaeriene de pe şantier a fost lovit de o bombă şi au murit 30 de persoane dintre care o parte 

erau colegii noştri de şantier.  

O mică ȋntâmplare a arătat cu cine avem de-a face. Într-o bună zi, maistrul Taub m-a chemat 

pe mine şi pe prietenul meu Gyuri Szekely şi a dispus să mergem cu el să facem o mică lucrare  

ȋn afara şantierului. Ne-am suit cu el pe o căruţă care ne-a dus până la calea Ghirocului, unde ne-

am oprit lângă o casă familială – casa familiei Taub. Atunci am aflat misiunea pentru care am 

venit: să culegem toate caisele din grădină şi să ducem acasă cât mai multe.  

Sărim acum 10 ani. În vara anului 1954, când făceam turul meu obişnuit cu bicicleta să 

controlez echipele mele de electricieni răspândiţi pe teren, am ajuns pe calea Ghirocului ȋn 

apropierea casei familiei Taub. Mi-am amintit de vizita mea din 1944 şi am sunat la poartă să văd 

dacă mai locuiesc acolo. Maistrul Taub mi-a deschis poarta şi m-a ȋntrebat ce doresc. Eu i-am 

amintit de cele intâmplate cu 10 ani ȋn urmă şi că doream sa-l revăd să-i mulţumesc pentru modul 

în care s-a purtat cu noi în acele timpuri ȋn care eram nişte fiinţe fără drepturi. Bucuria lui a fost 

foarte mare şi a mea la fel. Maistrul Taub era deja pensionar, dar ȋn bună stare de sănătate şi se 

ocupa de grădina lui care era şi mai frumoasă decât ȋnainte. M-a prezentat familiei şi m-a invitat 

la masa de prânz la care am participat cu plăcere. 

Tot ȋn legătură cu amintirile din detaşament: ȋn anii 1960 se prezintă la mine un delegat al 

satului Obreja să-mi ceară ajutorul la electrificarea satului. Spre surprinderea mea am văzut că e 

fostul comandant al detaşamentului de la Baia Garnizoanei, cel care s-a purtat mai bine cu noi. 

M-am gândit să-i spun sau nu că l-am recunoscut, dar m-am hotărȋt să tac şi să-l ajut pentru că 

era vorba de o acţiune care trebuia sprijinită.  

În primăvara anului 1944 s-a inceput deportarea în masă a evreilor din Ungaria. Familiile 

părintilor mei mama au fost lovite din greu: toţi evreii din afara Budapestei au fost trimişi ȋn lagăre 

de muncă forţată sau deportaţi ȋn lagărele de exterminare din Polonia, iar cei din Budapesta au 

fost concentraţi într-un ghetou. Ca urmare a deportărilor cea mai mare parte din rudele noastre 

au pierit. Noi am aflat de soarta lor abia la sfârşitul războiului. 
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SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI. ANII DE DUPĂ ELIBERARE 
 

Revenim la vara anului 1944. În seara zilei de 23 august vin vecinii care au ascultat ştirile la 

radio şi ne anunţă marele eveniment: România a cerut armistiţiu Națiunilor Unite şi a promis că 

va ȋntoarce armele împotriva Germaniei. Totodată s-a anunţat că mareşalul Antonescu care nu a 

fost de acord cu acest pas a fost arestat şi că o serie de legi promulgate de regimul Antonescu, 

printre care şi cele antisemite, au fost abrogate.  

Evenimentul din 23 august 1944 n-a venit chiar ca o surpriză. Situația militară pe fronturile din 

Rusia era din ce ȋn ce mai gravă pentru Germania şi aliații ei. Frontul se apropia rapid de granițele 

României şi soldații care ne păzeau ȋn detaşamentul de lucru au ȋnceput să fraternizeze cu noi. 

La ȋnceputul lunii august soldatii respectivi au început să ne spună că nu vom mai munci multă 

vreme, “ȋn armată se vorbeşte…”  

A doua zi am primit două anunţuri care amândouă erau perimate: un ordin de chemare pentru 

a mă prezenta la lagărul de muncă de la Doaga şi o comunicare prin care eram invitat să mă 

prezint la Cercul de Recrutare să primesc Carnetul de scutire de la munca obligatorie. Lagărul de 

muncă de la Doaga era deja desfiinţat ca urmare a ȋnaintării armatei Sovietice (Doaga era lângă 

Prut), iar carnetul de scutire nu mai era necesar, căci legea cu privire la serviciul militar al evreilor 

era anulată. Interesant de menţionat că ordinul de chemare era din luna aprilie, dar poşta n-a 

reuşit sa mă găsească decât cu mare întârziere, pentru că ordinul era pentru Laszlo Nicolae, 

domiciliat în strada Doja, iar eu nu mai locuiam acolo demult şi nu eram cunoscut sub acest nume. 

Datorită acestei deficienţe birocratice am scăpat de acest lagăr care era vestit pentru condiţiile 

deosebit de grele de muncă şi de cazare.  

Perioada următoare s-a caracterizat printr-o serie de evenimente care se succedau ca un 

torent. Am primit ȋnapoi locuinţa din strada Doja, am recăpătat aparatul de radio şi am putut folosi 

bicicletele. Tata a fost reintregrat ȋn postul lui de director, dar a menţinut ȋn continuare la locul de 

muncă pe cel care fusese adus ȋn locul lui drept răsplată şi mulțumire că a avut grijă ca el sa fie 

menţinut ȋn serviciu afirmând că nu putea conduce societatea fără el. Fratele meu a fost primit ȋn 

Baroul avocaţilor şi a primit un serviciu la Banca Timişoarei. Eu am fost invitat ȋmpreună cu toţi 

absolvenţii Liceelor Israelite care nu au fost admişi la bacalaureat ȋntre 1941-1944 să mă prezint 

la comisia de bacalaureat care, pentru arădeni şi timişoreni, se întrunea la sfârşitul lui septembrie 

la Arad. Între timp, unităţi ale armatelor maghiare şi germane au ȋncercat să pătrundă pe teritoriul 

României. Armata maghiară a profitat de lipsa de apărare a oraşului Arad pe care l-a ocupat, dar 

după o săptămână au fost forţati să se retragă. În această săptămână s-au grăbit să introducă 

legislaţia antisemită, obligând pe locuitorii evrei să poarte steaua galbenă. Armata germană a 

ȋncercat să pătrundă în România trimiţând spre Timişoara una din diviziile lor care se retrăgea din 

Iugoslavia. Populaţia evreiască din Timişoara, alarmată de această primejdie, s-a refugiat ȋnspre 

Lugoj, ȋn speranţa să fie salvaţi de armata sovietică. Familia noastră s-a refugiat ȋn pivniţele unor 

prieteni creştini din Timişoara, ȋn speranţa că o eventuală ocupaţie germană va fi doar de scurtă 

durată.  

Unitățile germane au avansat ȋntr-adevăr pe şoseaua dinspre Belgrad şi au ajuns la intrarea 

ȋn Fratelia. Puţinii militari de care dispunea garnizoana oraşului au improvizat un nod de rezistenţă 

care a determinat pe germani să se oprească, căci nu şi-au dat seama de slăbiciunea garnizoanei. 

Între timp, unităţile de frunte ale armatei sovietice care erau deja în apropiere au fost alarmate de 

autorităţile locale şi au trimis spre Timişoara un grup de camioane Studebaker, fiecare camion 
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transportând 15-20 soldați şi având câte un tun antitanc ataşat. Eu eram în centrul oraşului şi am 

numărat camioanele pe măsură ce intrau: erau vreo 50, deci era cam un regiment. Comandantul 

unităţii sovietice a ȋntrebat pe trecători unde se află germanii, după care s-au grăbit sa ia poziţie 

şi ȋn curând s-a auzit schimbul intens de focuri. Intervenţia unităţii sovietice a ȋmpiedicat intrarea 

germanilor ȋn oraş, ceea ce era de mare importanţă, căci exista pericolul ca populaţia germană 

organizată ȋn Volksgruppe să vină ȋn sprijinul armatei germane. Luptele au durat 3 zile, unitatea 

românească a participat intens prin bateria de tunuri Skoda de 150 mm care se afla pe terenul 

arenei Politehnica şi care trăgea obuzele deasupra oraşului. Cu toată superioritatea numerică, 

unităţile germane nu au reuşit sa pătrundă ȋn oraş şi după 3 zile s-au predat armatei sovietice care 

ȋntre timp a reuşit să aducă ȋntăriri. Ascunşi ȋn pivniţa familiei Schweiger, noi ascultam cu multă 

emoţie schimbul de focuri care s-a ȋncheiat cu şuieratul bateriilor de Katiuşe care au marcat 

sfârşitul bătăliei.  

În acestă perioadă, germanii au arătat din nou cât erau de nemiloşi față de populația civilă: 

zilnic au apărut avioane germane deasupra Timişoarei, trăgând cu mitralierele în lungul străzilor. 

Noroc că populaţia era de bine de rău învăţată cum să se protejeze, aşa că au fost puţine victime. 

Rolla şi cu mine eram cu barca pe Bega cu ocazia primului atac, în care un avion de vânătoare a 

zburat deasupra canalului trăgând în lumea care se afla în apă şi pe mal. A coborât atât de jos, 

încât am putut distinge pilotul.    

 

A venit momentul plecării la comisia de bacalaureat care avea loc la Liceul de Stat din Arad. 

Toată clasa noastră a plecat ȋmpreună cu o serie de colegi care aşteptau de mulţi ani acest 

eveniment. Drumul la Arad a fost cu multe peripeţii, căci avioanele germane au tot atacat calea 

ferată, dar până la urmă am reuşit să sosim după un drum de 50 km care a durat 12 ore. Dar când 

să sosim la Arad am constatat că trenul ne-a lăsat ȋn gara din Aradul Nou căci ȋntre timp podul de 

peste Mureş a fost distrus. Deci sfârşitul drumului l-am parcurs pe jos, dar fericiţi că am ajuns.   



 

7 
 

La Arad am stat o săptămână, fiind musafirul familiei Friedland. Cu Fredi Friedland mă 

ȋmprietenisem ȋn anul şcolar 1940-1941 când elevii evrei din Arad au venit să frecventeze şcoala 

noastră. Din 1941, comunitatea din Arad a organizat şi ea un liceu propriu care a funcţionat până 

ȋn 1944. În această săptămână nu prea am putut dormi, pentru că aproape ȋn fiecare noapte era 

alarmă aeriană din cauza atacurilor aviaţiei germane.  

Bacalaureatul s-a ȋncheiat bine pentru toată clasa şi noi ne-am întors acasă, preocupaţi de ce 

urmează să facem ȋn continuare. Eu şi cu mai mulţi colegi ne-am hotărȋt să ne prezentăm la 

examenul de admitere la Politehnică care urma să se ţină peste câteva zile. Dar când ne-am 

prezentat la ȋnscriere, am fost refuzaţi pe motivul că n-au primit ȋncă de la Ministerul 

Învăţământului anularea legii prin care evreii erau excluşi din universităţi. A doua zi ȋnsă am fos t 

invitaţi telefonic ȋn mare grabă şi cu scuze. Unul din candidaţii refuzaţi a reclamat la prefectul 

judeţului, profesorul Valeriu Novacu, cele ȋntâmplate şi dânsul a intervenit personal. Politehnica 

din Timişoara a fost ani de zile focarul antisemitismului şi acest eveniment a fost o ultimă ȋncercare 

de a ne sabota.  

Admiterea la Politehnica a fost un examen greu, dar elevii Liceului Israelit erau foarte bine 

pregătiţi, datorită ȋn mare parte profesoarei noastre Maria Neumann care a reuşit ȋn ultimii doi ani 

să facă minuni cu noi. E important de menţionat că o parte din candidaţi care erau generaţii mai 

vechi s-au pregătit singuri ȋn timpul când munceau pe şantiere.  

Îmi amintesc cu nostalgie seara ȋn care am plecat cu tatăl meu să văd rezultatele afişate la 

Politehnica. Nu mi-a venit să cred ochilor, dar aşa era: primii 19 de pe lista celor reuşiţi au fost 

tineri evrei. Primul a fost Sepi Kaufman cunoscut de toţi colegii ca matematician excepțional. Când 

tata a văzut că eu eram al doilea, el a fost mai fericit decât mine. 

După primul an, Sepi a continuat studiile la facultatea de matematică şi a ajuns după absolvire 

să fie membru ȋn corpul didactic din Politehnica. Împreună cu Vili Löwenfeld au fost autorii primului 

calculator electronic realizat ȋn mediu universitar în România. 

Admiterea la Politehnica a fost visul meu de multă vreme, dar acum a devenit realitate. Am 

pornit pe calea de a deveni inginer ca şi răposatul meu unchi Lajos care mi-a rămas model de 

viaţă. Această admitere a avut şi o altă importanţă practică. Politehnica era ȋn acelaşi timp şi 

şcoală militară, deci eram scutiţi de mobilizare, ceea ce era foarte important, România fiind ȋncă 

ȋn stare de război.  

A început o etapă nouă ȋn viaţa mea, cu totul deosebită de până acum. Din muncitor salahor 

am devenit student la unul din institutele de învăţământ cele mai exigente şi, ȋn acelaşi timp, am 

ȋnceput să particip şi la viaţa politică. Imediat după 23 august am ȋntrat ȋn rândurile tineretului 

comunist şi la 1 mai 1945 am fost primit ca membru ȋn Partidul Comunist. Aderarea mea la 

comunism a fost determinată de evenimentele din perioada 1940-1944 şi de studiul materialelor 

de bază a filozofiei şi a economiei marxiste. 

Activitatea mea zilnică se desfăşura în trei domenii: studiul, politica şi Rolla. Politica a fost 

foarte importantă la ȋnceput când urmăream cu entuziasm evoluţia României către regimul 

socialist. Treptat ȋnsa am ȋnceput sa fiu din ce ȋn ce mai dezamăgit, văzând ce se întâmplă în jurul 

meu. Una dintre descoperirile cele mai neplăcute a fost când am văzut ce a păţit unul din prietenii 

mei care a cerut să se retragă din partid şi a fost exclus ȋntr-o forma brutală –“din partidul comunist 

nu te poţi retrage, poţi fi numai exclus”... Atunci m-am hotărȋt să reduc participarea la politică, dar 

fără să ajung la conflict.  
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Primăvara anului 1945 a fost marcată pentru familia noastră de întoarcerea din lagărele de 

concentrare a unei părţi din cei deportați. Majoritatea rudelor noastre din Ungaria au fost deportaţi 

sau mobilizaţi ȋn lagăre de munca forțată şi numai o mică parte din ei au rămas ȋn viaţa. Familia 

noastră din Timişoara a fost unul din locurile de primire şi de refacere pentru cei care s-au întors. 

Prima care a sosit din Auschwitz a fost verişoara mea Piri, după care au apărut sora ei mai mare 

Lili şi unul din fraţi, Feri. Toţi trei au rămas la noi perioade scurte, necesare pentru refacerea fizică 

şi psihică după care s-au intors la locul lor de origine Covasna.   

Dar evenimentul cel mai dramatic a fost când ȋntr-una din seri 

un camion Studebaker al armatei sovietice s-a oprit ȋn faţa casei 

noastre din str Doja şi din maşină au apărut mătuşa mea Sári, 

verişoara Eva şi bunica Rozalia. Ele au fost descoperite şi salvate 

cu ajutorul unui ofițer rus care a fost ȋncartiruit la noi şi care, când a 

plecat cu unitatea lui la Budapesta, s-a oferit să-i caute.  Bunica era 

ȋn stare de comă, dar primind îngrijirea doctorului Perlstein şi-a 

revenit rapid. Mătuşa şi Eva s-au întors dupa o lună la Budapesta, 

dar bunica a rămas la noi până la sfârşitul vietii.  

 

1945. Bunica Rozalia Hidveger 

În al doilea an de studenţie am ȋnceput să am probleme de sănătate. Urmând sfaturile unor 

colegi am ȋncercat să mă obişnuiesc să merg iarna cu capul gol. Rezultatul a fost că m-am 

ȋmbolnăvit de o sinusită a cărei consecinţe m-au urmărit ani de zile. Dar am avut şi un câştig: după 

câteva recidive, prietenul nostru dr Salamon m-a sfătuit să fac o cură de aer de munte şi eu m-

am folosit de oferta familiei Dornhelm să mă duc cu ei la Muntele Mic. A fost bine şi pentru sinusită 

şi pentru starea mea generală, pentru că am învăţat să schiez de la un antrenor foarte bun. 

Sinusita m-a chinuit timp ȋndelungat. După tratamente la Olăneşti şi la Slănic Moldova am 

rămas cu o sensibilitate alergică care se manifesta sub formă de dureri de cap foarte intense. Cu 

ajutorul lui Rolla am reuşit să găsim sursele durerilor: fumul de ţigară, vaporii de benzină şi de 

acetonă erau declanşatorii principali. În consecinţă am ȋnceput să mă feresc de fumători şi de 

maşinile care nu erau bine protejate contra scăpărilot de benzină. Norocul meu era că a ȋnceput 

campania internaţională ȋmpotriva fumatului ȋn locuri publice, deci şi la şedinţe, iar noile maşini 

erau bine protejate.  

Anii studenţiei mi-au adus mult din punct de vedere profesional. Am avut parte de câţiva 

profesori deosebit de buni de la care am putut ȋnvăţa nu numai materia propriu-zisă, dar şi reguli 

importante de conduita profesională, aşa că la încheierea celor 5 ani de studii m-am simţit pregătit 

pentru meserie. Dintre profesori am amintiri foarte bune despre Stefan Nădăşan, Coloman 

Bakonyi, Plautius Andronescu, Aurel Bărglăzan, Gh. Th.Gheorghiu,Valeriu Alaci, Remus Rădulet, 

Toma Dordea, Corneliu Mikloşi.  

Aici intercalez o întâmplare care îl caracterizează pe profesorul Bakonyi, dar şi acele vremuri. 

În fiecare vară după anul doi, aveam obligaţia să facem practică la o întreprindere industrială. În 

vara 1946 am făcut această practică la atelierele mecanice ale Fraţilor Szlahotka din Timişoara. 

Într-una din zile apare profesorul Bakonyi care era responsabilul facultăţii pentru controlul practicii. 

Grupa de studenţi lucra ȋn acele zile la turnătorie unde pregăteam formele pentru turnare şi eram 

negri de praf. Profesorul s-a apropiat de mine şi m-a întrebat unde sunt studenţii. A rămas plăcut 
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surprins când i-am spus că noi suntem. Profesorul a fost foarte mulţumit, căci nu era obişnuit să 

găsească pe studenţi lucrând practic. 

Anii de studenţie m-au imbogătit cu o serie de prieteni valoroşi: Victor Feldmann, Ștefan 

Feldmann, Daniel Löbl, Vasile Schönberger, Adam Semlyén, Eva si Nathan Amen, Alexandru 

Schauer, Vili Löwenfeld, Sepi Kaufmann, David Frenkel, Dora si Cali Szmuk, Fredi Cosma, Ionel 

Roth şi Tomi Barta. 

Câteva amintiri mai deosebite din anii studenţiei. În anul 1, Liviu, unul din fiii doctorului Groza 

(prim-ministrul de atunci), mi-a fost coleg şi ne-am ȋmprietenit. În anul următor a primit o bursă la 

Politehnica din Zürich, dar ȋn vacanţe ne întâlneam. Cu această ocazie m -a întrebat dacă am 

nevoie de vreo carte si cu proxima ocazie mi-a adus cartea clasică de maşini electrice a 

profesorilor Bödefeld şi Sequenz. 

În anul trei m-am ocupat ȋn cadrul activităților obştesti de reeditarea cursului de Măsuri 

Electrice al profesorului Andronescu. Când lucrarea a fost ȋncheiată şi s-a inceput difuzarea, au 

apărut doi studenţi din anul superior şi au reclamat ca aş fi exploatat lucrarea lor, pentru că ei au 

fost autorii ediţiei anterioare. Când au aflat că tot ce am făcut era ȋn muncă obştească şi era cu 

aprobarea profesorului, au cerut mii de scuze şi ȋn continuare am rămas cu ei ȋn relaţii bune. Când 

peste mulţi ani am primit diploma de doctor, cel care mi-a predat diploma a fost rectorul Anton, 

care era unul din studenţii care m-au reclamat pe atunci. Am fost plăcut impresionat că atunci 

când mi-a dat diploma, m-a şi îmbrăţişat.  

 

Va urma 
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