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În acest interviu Doamna Ionuţaş discută detaliat despre unul din evenimentele care au 
avut loc în satul ei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în partea de nord a ţării, 
în special pe durata unui raid al soldaţiilor unguri. Acest eveniment s-a soldat cu un 
numar foarte mare de morţi, inclusiv femei şi copii şi chiar bătrâni, dar şi cu incendierea 
unui numar important de case din sat. Ea vorbeşte, chiar dacă foarte pe scurt, şi despre un 
alt eveniment care a avut loc în 1944, eveniment ce se referea la deportarea evreilor din 
zonă.   
 
 
[01:] 01:22:07 – [01:] 10:06:59 
 
La început ea menţionează că s-a născut în 1920, pe 15 mai, în acelaşi sat în care trăieşte 
şi acum, şi în care a trăit toată viaţa, Treznea (acest sat se află în partea de nord-vest a 
ţării, la doar 12 km de Zalău). 
În Septembrie 1940, îşi aminteşte că trupele ungureşti au venit în sat, pe la ora prânzului, 
şi au început să tragă în toate direcţiile, dar în principal înspre măgura (deal mic, 
regionalism, deci cuvânt folosit doar în acea parte a ţării) de lângă sat.  
La început aceasta menţionează că sătenii nu au ştiut că soldaţii împuşcau oameni, ci din 
contră credeau că aceştia făceau manevre.   
Îşi aminteşte că a auzit, şi mai târziu a şi văzut, două mitraliere care trăgeau încontinuu 
către măgură, în acelaşi timp unele case din sat au luat foc şi au început să ardă.  
Atunci, soldaţii au venit în sat şi, adresându-se sătenilor în ungureşte, încercau să 
diferenţieze între români şi unguri, lovindu-i şi împuşcându-i chiar pe cei care nu îi 
ascultau - Doamna Ionuţaş povesteşte cum unul dintre soldaţi a lovit-o cu patul puştii în 
cap.  
În încercarea lor de a afla cine este ungur şi cine nu, soldaţii i-au luat pe cei care li se 
păreau a nu fii de aceeaşi naţionalitate, şi le-au ordonat să meargă în linie afară din sat 
către cele două mitraliere. Dacă cineva dintre cei ce se aflau în rând încerca să se uite 
direct către oricare dintre soldaţi, era bătut cu severitate cu patul puştii.  
Când a fost întrebată despre numărul soldaţiilor care au venit în sat, doamna Ionuţaş a 
spus că erau foarte mulţi însă nu a putut să dea o cifră estimativă, singurul detaliu pe care 
şi-l aminteşte în ceea ce priveşte numărul lor, este că strada principală a satului era plină 
dintr-un capăt în celălalt cu soldaţi (este important de menţionat că satele româneşti, 
majoritatea cel puţin, sunt construite pe modelul următor: există o stradă principală, de 
ale cărei părţi se află case, una lângă alta, având grădini mici în faţa casei şi grădini 
considerabil mai mari în spatele casei).  
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Estimează că cel puţin jumătate dintre săteni au fost duşi către măgură de către soldaţi. 
Când au ajuns la locul respectiv, două mitraliere erau instalate iar soldaţii au început să 
discute despre soarta sătenilor, dacă să le ia doar banii sau dacă să îi omoare mai uşor 
aranjându-i în rânduri în faţa mitralierelor.  
Acei săteni care încercau să iasă din rând şi să fugă erau împuşcaţi pe loc.  
 
[01:] 10:07.00 – [01:] 22:15:05 
 
Ea spune că în timp ce soldaţii le dezbăteau soarta o maşină a ajuns lângă măgură, maşină 
din care au coborât câţiva ofiţeri dintre care unul, aparent cu un grad foarte înalt, a venit 
către soldaţi şi i-a întrebat de ce strânseseră sătenii acolo şi din ordinul cui. Unul dintre 
soldaţii care îi strânsese din sat, îi răspunse ofiţerului din ordinul cui adunaseră oamenii, 
dar ofiţerul i-a ordonat să îi lase să plece spunându-le sătenilor să plece fără teamă dar să 
menţină un singur rând înapoi spre casele lor.   
Referindu-se la boierul despre care soldaţii spuseseră că le ordonase să scape de săteni 
(Ferentz Bőya – nu sunt foarte sigură de modul în care este scris acest nume în ungureşte) 
ea spune că acesta dorea acea zonă pentru el, motiv pentru care sătenii îl incomodau în 
dorinţa să de a deveni şi mai bogat decât era. De asemenea, ea spune că acelaşi boier, a 
avut mai târziu legături şi cu naziştii, mai ales în ceea ce privea comerţul de haine şi 
blănuri.  
Discuţia se întoarce apoi la momentul în care soldaţii i-au dus către măgură, ea spune că 
nu avea nici cea mai vagă idee în ceea ce priveşte intenţia acestora de a îi împuşca, chiar 
dacă recunoaşte că i-a văzut împuşcând bătrâni - o familie - şi de asemenea, femei.  
Întrebată cam cât estimează că a durat toata această experienţă, ea spune că nu a fost mai 
mult de câteva ore.  
După ce au fost eliberaţi de respectivul ofiţer, ea s-a întors în sat unde a putut observa în-
deaproape casele arzânde. Având în vedere că totul se petrecea la începutul toamnei, când 
mulţi dintre săteni deja strânseseră în hambare fânul şi cânepa, este normal ca focul să se 
fi răspândit extrem de repede pe o suprafaţă foarte întinsă. Chiar îşi aminteşte că ar fi 
văzut doi oameni arşi de vii.  
În următoarele zile, a reuşit să înţeleagă exact cât de multe persoane muriseră fie 
împuşcate, bătute sau arse; cadavrele lor au fost adunate în zilele care au urmat de către 
aceia dintre săteni care aveau căruţe. În ceea ce priveşte etnia căreia cei ce muriseră îi 
aparţineau, ea spune că marea majoritate erau români şi câţiva erau evrei dar este sigură 
că nici un ungur nu fusese omorât. De asemenea, îşi aminteşte numele unei familii de 
evrei din zonă, proprietari ai unui mic magazin şi ai unei mori, familia Bercovici.  
În total, erau şase familii de evrei în sat.  
 
[01:] 22:15:06 – [01:] 32:04:16 
 
Cu toate acestea, nu a văzut când şi cum au fost omorâţi evreii, a văzut doar cum a fost 
omorât preotul satului, lăsându-i corpul să ardă în faţa propriei case. A aflat mult mai 
târziu, că acesta fusese împuscat în faţa zidurilor bisericii împreună cu alţi enoriaşi 
deoarece soldaţii doreau să se răzbune pe fata acestuia care se presupune că ar fi tras 
asupra lor din turnul bisericii.   
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Printre alte fapte de o răutate gratuită, soldaţii unguri ar fi legat nişte bătrâni din sat de 
spatele tunului pe care îl aveau cu ei, şi i-au dus în pădurea din apropiere unde se pare că 
i-ar fi împuşcat.  
Întorcându-se la discuţia despre boierul care ar fi folosit soldaţii spre a obţine pământurile 
ţăranilor din sat, ea spune că ar fi aflat despre conexiunea dintre el şi soldaţi de la nişte 
servitoare unguroaice ale boierului cu care ea era prietenă. Acestea i-ar fi spus cum 
boierul a dat într-o seară soldaţilor de băut, apoi rugându-i să vină în sat şi să îl ajute să 
scape de locuitori.  
În continuare, ea vorbeşte despre cele două cimitire din sat, cel evreiesc existând până în 
ziua de astăzi, deşi ne mai servindu-şi scopul initial având în vedere că nu mai sunt evrei 
care să îşi îngroape rudele acolo. Cu toate acestea, nu este sigură dacă evreii care au murit 
în 1940 au fost înmormântaţi acolo sau nu.  
Cele şase familii de evrei care trăiau în sat la acea dată nu aveau o sinagogă a lor în sat, 
dar era una pe care se pare că unii dintre ei o frecventau, la doar trei sate distanţă.  
Ea îşi aminteşte că a văzut, în 1944, cum evreii care mai rămăseseră în zonă au fost 
adunaţi şi duşi de către nemţi, în convoaie şi din satele vecine. Majoritatea spune ea, au 
fost duşi (unde nu ştie) şi nu s-au mai întros niciodată.   
 
[01:] 32:04:17 – [01:] 39:55:00 
 
Amintindu-şi de deportarea evreilor din 1944, ea spune că cei mai mulţi dintre sătenii 
români erau nu numai trişti ci chiar plângeau când au venit nemţii să îi adune pe evrei. 
Acest lucru se datora faptului că familiile respective erau respectate ca fiind muncitoare 
şi cu suflet bun, cei din sat resimţind plecarea lor ca pe o mare pierdere.  
Îşi aminteşte de asemenea cum un soldat ungur se uita zâmbind la cei care plângeau şi le 
spuse să nu mai plângă că cine ştie, mâine vor veni şi dupa ei - referindu-se însă în 
special la ţigani.  
Când s-a terminat războiul, doar doi baieţi evrei s-au întors dintre toţi cei ce fuseseră luaţi 
în primavara lui 1944.  
Îşi aminteşte, că cei ce au supravegheat convoiul evreilor făceau parte de fapt din poliţia 
ungară.  
De asemenea, ea scoate în evidenţă faptul că, după război, când s-a dus să lucreze într-un 
oraş din apropiere, Zalǎu, a întalnit doi ingineri - un cuplu de evrei, de altfel - care au 
sfătuit-o să se ducă să vadă un film despre deportarea evreilor pentru a afla şi ea ca, şi toţi 
ceilalţi care vor vedea în respecivul film, prin ce au trecut ei - astfel, sperau că dacă 
lumea era informată, acest lucru nu se va mai întampla din nou.  
Între 1940 şi 1944 ea spune ca nu s-a mai întamplat mai nimic în sat, dar referitor la 
evenimentele din 1944, când au venit nemţii, fugind dinspre front pentru că pierduseră 
războiul, isi aminteşte că mulţi români i-au omorât.   
i mai târziu, când au venit ruşii, lacătele de la casa şi beciurile boierului ungur au fost 
sparte şi tot ce poaseda acesta a fost atunci împarţit sătenilor.  
 
[01:] 39:55:01 – [01:] 52:34:59 
 
Printre altele, revine la momentul când atât bătrâni cât şi bărbaţi şi femei au fost legaţi de 
tun atunci când trupele ungureşti au venit în 1940, bătuţi şi torturaţi. Deşi spune că nu 
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poate nici acum ştii cu exactitate ce s-a întamplat în principal pentru că s-a ascuns în casă 
pentru a se proteja.  
Întrebată cum au facut soldaţii unguri distincţia între români şi unguri, ea spune, în 
primul rând că se cunoşteau între ei, apoi aminteşte şi de faptul că unii săteni ştiau 
ungureşte şi astfel au încercat să îi păcălească pe soldaţi. Chiar şi mama ei ar fi făcut 
acelaşi lucru dar a fost descoperită şi aproape omorâtă cu baioneta dacă un alt soldat nu ar 
fi intervenit, din milă, pentru ea.  
Atât ea cât şi cei care s-au ascuns cu ea, au văzut de la ferestre cum soldaţii omorau tărani 
şi mutilau femei înainte să le omoare cu baioneta.  
Încheie spunând că dacă nu ar fi fost respectivul ofiţer probabil că ea nu ar fi în viaţă 
acum.   
“Învaţată mai e lumea asta!” – Traducere literară a expresiei pe care a folosit-o atunci 
când a văzut camerele şi echipamentul celor ce o intervievau, în principiu se refera la cât 
de departe a avansat tehnologia.  
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