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Numele și prenumele intervievatului: Ionuţaş Anghelina 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: judeţul Sălaj, România 

Rola interviului: RG-50.573.0001.01.01 

Data interviului: 27 martie 2004  

 

 Anghelina Ionuţaş este născută în anul 1920, în judeţul Sălaj și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor şi românilor care au avut loc în localitatea sa, în 1940, 

odată cu intrarea trupelor maghiare în Transilvania. 

Ea relatează despre strângerea românilor din sat de către armata maghiară, chemaţi de boierul 

Ferencz Boi, după cum spune, uciderea mai multor săteni, atât români, cât şi evrei, 

incendierea mai multor case din localitate. Ea spune că a rămas în viaţă pentru că atunci când 

a fost dusă la împuşcare a venit un superior care le-a dat drumul celor strânşi. 

Ea mai povesteşte şi că a văzut cum pe evreii rămaşi în sat i-au deportat în 1944. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:53:25:12 

 

Question: Doamnă, spuneți-mi, cum e numele dumneavoastră   ? 

Answer: Anghelina Ionuţaş, Ionuţaş, Anghelina mă cheamă şi Ionuţaş e .… 

Q: Şi în ce an sunteţi născută   ? 

Q: Spuneţi-mi, cum e numele dumneavoastră   ? 

A: Anghelina, Angela, Anghelina. 

Q: Şi familia   ? Ionuţaş   ? 

A: Ionuţaş, da. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: În ce an   ? În [19]20. 

Q: În [19]20   ? 

A: Da. 

Q: În ce lună şi zi   ? 

A: În 15 mai. 

Q: 15 mai. Unde v-aţi născut, aici în sat   ? 

A: Aici.  

Q: În sat. Şi aici aţi trăit   ? 

A: Aici, aici, potot. 
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Q: Spuneţi-mi, unde, înainte de război unde aţi locuit   ? 

A: Înainte de război   ? Tot aici. 

Q: Tot aici, toată viaţa aici în sat. Dar nu în casa asta   ? 

A: Nu în casa asta, dar aici peste vale, acolo unde, acolo ne-au apucat şi ungurii când au venit 

în trecere. 

Q: Acum am să vă rog să-mi povestiţi aşa pe îndelete ce s-a întâmplat .… 

A: Dacă m-oţi întreba dumneavoastră, că trebuie să fie scris ce am spus. 

Q: În septembrie, atunci când au intrat, când a intrat armata maghiară aici în [19]40, da   ? 

Vă amintiţi   ? 

A: Da. 

Q: Dacă vreţi să îmi povestiţi aşa pe îndelete, de la început. 

A: Aşa a fost că prima dată când a venit armata în jos, că a mers şi pe alt drum, că au mers şi 

prin altă comună, şi aici nu au încăput, de au mers şi toată păuşe. Şi a fost o maşină la noi de 

treierat grâu şi un bade, că eu nu am avut tată, i-au salutat, că a gândit că fac bine că i-a 

salutat, moşinarii. Şi acela a zis, unul de acela: „apoi, lasă, lasă, că mintenaş vine unul de-a 

vostru”. Badea a zis aşa, de acum bade îi ziceam, bade a zis aşa: „hai să oprim moşina, că la 

ăştia nu le place când am mers”, că doar mulţi au mers cu flori înaintea lor, apoi zice că, le 

zice români puturoşi, nu le plăcea că, nu le-a plăcut .… 

Q: Dar cine a intrat, au intrat soldaţii   ? 

A: Şi apoi au intrat soldaţii .… 

Q: Sau, erau soldaţi sau jandarmi   ? 

A: Soldaţi, soldaţi au fost, armata. 

Q: Armata ungurească. 

A: Armata, şi apoi nu s-a mânat mută vreme până am auzit că a prins a împuşca aici către 

Măgura, aici a fost fata popii, aici la dealul acesta, şi apoi ei moşinarii toţi au venit acolo, noi 

aveam două camere, oamenii s-au dus către drum, pentru că ei ştiau că o să dea, că armată a 

venit pe loc, că a prins a împuşca aici către Măgura şi apoi armata a adus două mitraliere 

acolo la noi şi a pus acolo şi eu, din asta casă, pe la noi au venit toate femeile: „dacă murim, 

să murim toate la un loc”. Toate vecinele alea au venit acolo la noi. 

Q: Dar ştiaţi pe cine împuşcă   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ştiaţi pe cine împuşcă, auzeaţi   ? 

A: Nu ştiam că şi împuşcă, am gândit că ei fac oarece manevră, dar nu am ştiut că omoară şi 

oameni. Apoi după aceea au venit femeile toate acelea la noi şi eu ce am făcut, m-am dus 
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acolo între oameni, era plin în casă, de moşinari, săracii, de străini, din Ciumărna, şi m-am 

dus în acolo în ceea casă şi badea m-a luat de mână şi zice: „du-te, du-te, ce, vrei să ne omori   

?”, că oamenii se ştia de unde vii, că de nu trăgea în casă armata, că acolo era plin de armată 

şi două mitraliere de trăgeau pe Măgura. Şi apoi după aceea nu multă vreme până, în sat s-or 

fi săturat de măcelărit, de aprins, aprindeau case, şuri, şi apoi au venit şi ne-au scos, numai am 

văzut că umple pe uşă cu urme de puşcă (text în maghiară), ne-au suduit, zice: eşti română, şi 

apoi ne-au scos afară şi la noi sub pat erau – mama lui a făcut două fete mici, badea a mers să 

ia una de aceea, eu încă m-am dus, când m-am dus, mi-a dat cu patul puştii aici după cap. Că 

am vrut să iau una, că nu se putea ieşi de sub pat, că ele au fugit acolo unde au fost oamenii, şi 

apoi de acolo i-au scos pe toţi şi una a rămas acolo sub pat, s-a ascuns, mama ăsteia unde 

mergeţi dumneavoastră acum, mama ăsteia unde mergeţi dumneavoastră acum. Şi apoi ea era 

cum a fost moşina cu nişte pătrunjei îi spunea, zarzavaturi la mână, şi aceea nu a apucat să 

iasă că băga baioneta. Şi cum a mers până la uşă şi acum se cunoaşte, adică a stricat casa 

aceea, cum a băgat baioneta .… 

Q: Baioneta. 

A: …. şi în blana uşii. Şi apoi am ieşit afară, ne-au scos afară şi ne-au băgat în rând. 

Q: Erau mulţi soldaţi   ? 

A: Erau mulţi, era armată multă, şi înainte şi înapoi şi apoi ne-au băgat acolo în rând, câte trei 

rânduri ne-au pus. Şi nu era voie să ne uităm la ei, că cum te uitat, aşa, dacă ţipau ochii şi te 

uitai, nu te lăsa, îţi dădea cu patul puştii. Şi apoi ne-au dus acolo în jos, ne-au dus acolo în jos 

şi .… 

Q: Cam câte eraţi   ? 

A: D’apoi a fost o coardă de aici până .…, jumătate satul a fost, jumătate a fost satul dus aici 

la Prâpa, că aici şi a vrut să-i pătrășească pe mai mulţi, că acolo a fost o moară şi a fost un iaz 

unde stătea apa şi acum acolo. Ce au făcut   ? Acum acolo s-au stămălit că acolo ar putea să 

ne pătrăşească, dar a fost lume multă, că satul acesta e mare. Şi apoi acolo au stat în loc şi ei 

erau grămadă, s-au fost strâns, că cum să ne poată pătrăşi mai iute, cum să ne poată pătrăşi 

mai iute. Alţii zicea că să ne ia în baionete, alţii zicea că au fost puse două mitraliere, ştiu eu, 

dar au pus trei, aşa zicea Maria, că şi ea a fost, vecina, şi ea a fost şi ea a fost, că apoi i-au 

omorât şi părinţii. Şi apoi trei mitraliere au fost acolo şi apoi în câtă vreme se sfătuiau ei acolo 

că cum să ne poată pătrăşi atâta prunci, bătrâni .… 

Q: Îi auzeaţi vorbind pe soldaţi între ei   ? 

A: Da, şi erau care ştiau ungureşte, mai pricepeam şi noi oarece, dar nu am crezut că ne 

omoară. Apoi până ne-au dus în jos, apoi vedeam că puşca ca pe, am văzut pe doi până i-au 
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puşcat, pe mai mulţi am văzut, că într-o grădină era o familie cu fete cu tot, cu hruz de fier la 

mână şi aşa pe care îi vedea alături, pe toţi îi împuşca, care din drum alături. Şi apoi acolo 

până s-au sfătuit, aşa a dat Dumnezeu sfântul, că până s-au sfătuit ei, s-or dat şi a apărut o 

maşină, o maşină, dar aşa când s-a dat, când s-a dat acela, zice Maria că şi unul de-al nostru a 

fost, că şi a noştri românii erau la poartă, erau la poartă şi i-au înturnat, că dacă nu merge, 

zice: „noi v-am dat nu să faceţi război şi să faceţi”, că au văzut împuşcăturile aici, dar cică ei 

au venit pe la Meseş, că dacă veneau pe aici mai iute nu mureau toţi ăştia, nu aprindea, era 

toată minunea în sat, au venit pe la Meseş, că nu au ştiut.  

Q: Dar mi-aţi spus că au luat femeile şi le-au dus să le împuşte. Dar bărbaţii din sat ce s-a 

întâmplat   ? Ei au împuşcat bărbaţii din sat, ţăranii   ? 

A: Da, i-au împuşcat, dar nu, că am fost acolo bătrâni, au fost muieri, prunci. Aceea care nu a 

putut merge. 

Q: Nu a putut merge. 

A: Da. Şi cum s-a dat acela de pe maşină, unul mic, încă nici că şi acum îl văd, unul mic, iute, 

încă aşa îi zbura pântecele cum era de iute, apoi zice către aceia, acum ei se sfătuiau, dar cum, 

zice: „cum, de ce aţi adus atâta lume aici şi cu a cui, cine v-a dat poruncă   ?” Zice: „domnul 

Sazodoş”.  „Ei, mănânce la el fere şi franţu, dar ce au făcut ăştia, bătrânii ăştia   ?”. 

Q: Dar cine era el   ? 

A: D’apoi a fost, cei mai mari numai au putut fi, că apoi au încetat ei şi apoi, nenea Castu zice 

că Iotata a fost şi apoi ei ne-au dat drumul şi am venit, dar el zice: „ţineţi drumul, că dacă nu, 

vă puşcă”. 

Q: Dar spuneţi-mi, doamna Anghelina de ce au venit tocmai în satul acesta să tragă, că ei nu 

au fost în toate satele, nu au fost, nu   ? 

A: Nu. 

Q: De ce tocmai aici   ? 

A: Şi Ipu şi Treznea, ăştia au fost cei mai, şi pe mai multe sate au venit. Acesta ne-a vândut 

.…  Ferencz  Boi. Boierul acesta. 

Q: Cine era el   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cine, el era, avea aici moşie   ? 

A: Da, jumătate satul, a lui. Şi aşa că a vrut. 

Q: El a chemat armata să vină aici   ? 

A: Da. 

Q: Şi de ce   ? 
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A: El a mers în Zalău şi le-a dat de băut, că ăştia care au făcut minunile toţi erau beţi, că se 

vedea şi pe mersul lor că erau beţi şi le-a dat boierul de băut ca să poată jefui pe aici dacă au 

venit. Şi apoi pentru Măgura, că asta a vrut să fie a lui, să omoare, aici au fost case multe. 

Q: El voia partea asta   ? 

A: Partea asta. Că aşa aşi spus, că cât ţine valea .… (stop) 

Q: Pe el îl ştiaţi   ? Dumneavoastră îl ştiaţi pe acest Ferencz Boi, îl ştiaţi, îl vedeaţi, l-aţi văzut   

? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe Boi. 

A: Pe Boi   ? Boi s-a dus, când erau nemţii aici în curţile lui că a avut mari curţi, aici s-au 

dezbrăcat nemţii, aduceau fel de fel de hăinării. 

Q: Dar mai târziu   ? 

A: Da, mai târziu. 

Q: Dar acum, în [19]40, în septembrie   ? 

A: El s-a fost dus, atunci el s-a şi dus de aici, când s-a temut atunci că a făcut aşa, după unguri 

s-a dus.  

Q: Doamna Anghelina, voiam să vă întreb, pe dumneavoastră v-au luat împreună cu celelalte 

femei   ? 

A: Da. 

Q: Şi v-au dus   ? 

A: Şi ne-au dus acolo în jos .… 

Q: Când v-au dus ce aţi văzut pe drum, ce erau   ? 

A: Văzut-am, că nu am ştiut că puşcă, că am crezut că numai ne duce aşa, că dacă am ştiut că 

ne-au dat cu treabă bună a noştri, apoi am gândit că nu or omorî, dar când am văzut că ne-am 

uitat aşa, pe un bătrân îl puşcă, apoi ne-am înfricat. 

Q: Aţi văzut cum îl împuşcă   ? 

A: Da, da, pe un vecin de aici bătrân, l-au împuşcat şi a chicat acolo într-un pârâu. Şi dacă ne-

am dus mai în jos iar, o familie au gândit că merg aşa, că or fugi, să nu stea, au mers dinainte 

şi a zis nu ştiu care: „nu mergeţi, că armata vor puşca”. Nu au stat şi i-au puşcat acolo într-o 

grădină. 

Q: Asta aţi văzut dumneavoastră sau   ? 

A: Da, da. Şi aici pe ulicioară iar o femeie, încă nu am arătat acum când a fost maşina, că am 

trecut aşa, am şi uitat, şi ea a fost puşcată şi era cum era la noi cu opinci, s-a dat şi o puşcat pe 

un picior şi ea, dar a şi murit că nu altceva, şi apoi ea s-a descălţat şi se lega cu obielele care a 
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fost încălţată. Şi apoi pe noi ne-a dat drumul de acolo, pe noi ne-a dat drumul: „no, mereţi 

acasă, dar”, zice, „dar ţineţi drumul, că dacă daţi din drum afară, atunci vă puşcă armata”. Şi 

apoi am venit şi pe noi ne-a oprit aici la foc, aici tocmai la casele, aici unde e casa unde 

mergeţi dumneavoastră, la părinţii lui, i-au ars casa şi au fost mulţi, mulţi acolo, i-au omorât 

pe mulţi, aici în ulicioara asta. 

Q: Dar când v-au dat drumul unde v-aţi dus   ? 

A: La foc, aşa ne-au lăsat, aşa ne-au oprit ei, că aici ardea, era casele le-au fost aprinse şi să 

potolim. 

Q: Dar atunci au încetat să mai împuşte   ? 

A: Da, au încetat. 

Q: Cam cât a durat aşa, cât au împuşcat   ? 

A: D’apoi că a durat, a durat câtăva vreme până când .… 

Q: Câteva ceasuri aşa   ? 

A: Un ceas nu cred că .… 

Q: Când a început, cam dimineaţă sau când   ? Când a început, când au venit, înainte de prânz   

? 

A: Înainte de prânz, înainte de prânz. Înainte de prânz au venit, da, şi pe noi aici ne-au oprit la 

foc, la foc. 

Q: Aici v-aţi lăsat   ? 

A: Aici ne-au lăsat. 

Q: Şi v-aţi întors acasă   ? 

A: Da. Şi apoi în sat ardea, satul, nu e vedea satul de fum. Că ce făcea   ? Atunci era toamnă, 

apoi era cânepă, la noi se semăna cânepa, aprindea câte o mănuşă de aceea de cânepă şi o 

azvârlea, că erau case multe cu paie, azvârlea pe, şi aprindea casele acolo, tare multe au aprins 

aşa cu cânepă. 

Q: Dar morţii unde i-aţi văzut   ? Pe cei împuşcaţi   ? 

A: Da, am văzut aici, aici unde am mers la foc, că moşinarii, pe doi, s-au aprins şi de căldura 

focului, doi moşinari de aici, tot au ars, când m-am dus cu găleata şi am ţipat apă pe el. că 

duceam apă că e vale aici, şi apoi din vale duceam apă acolo la case, să stingem focul. Am 

fost mulţi, ne-au oprit pe mulţi aici la foc. Şi apoi pe ceilalţi, că a fost lume multă, că a fost 

jumătate de sat, după aceea ne-au dus, numai pe noi ne-au lăsat, ăştia care suntem de pe aici. 

Q: Unde i-au dus   ? 

A: I-au dus în sat, tot la foc, la stins focul. Tot. 

Q: Şi soldaţii apoi au plecat din sat   ? 
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A: Şi apoi după ei s-au dus, ei s-au dus. Dar nu s-au dus, apoi aici era morţi. 

Q: Cam câţi morţi erau   ? 

A: Apoi au fost mulţi, au fost mulţi, au fost mulţi. Nu ştiu, că vecina asta, că de aceea 

gândeam că om merge la ea, că zice: „haida, că amândouă ştim tot cum a fost”, şi ea a fost, că 

apoi după aceea când au strâns morţii, i-au strâns cu nişte după aici. 

Q: Când au strâns morţii   ? 

A: Asta zi, la două zile îmi pare că. 

Q: La două zile   ? 

A: La două zile, cu nişte măgari. 

Q: Cine strângea morţii   ? 

A: D’apoi care a fost aşa de a avut căruţă. 

Q: Oamenii din sat   ? 

A: Oamenii din sat care, dar trişti şi necăjiţi, că familii mulţi au fost care le-au murit părinţii. 

Q: Şi erau morţi şi în drum şi în case   ? 

A: Şi în tranşee. 

Q: Şi în casele lor   ? 

A: Da, şi apoi îi strângea şi i-au pus pe căruţă şi apoi i-au dus în cimitir. Încă a zis vecina asta, 

că eu nu am fost în temeteu, nu am în temeteu că vedem, că acolo pe toţi i-au pus aşa, i-au 

luat după cap şi i-au pus aşa, i-au înşirat, că au fost mulţi. 

Q: Asta aţi văzut dumneavoastră   ? 

A: Nu am văzut, am văzut numai când i-au strâns, când a venit carul. 

Q: Aţi văzut când i-au pus în căruţe   ? 

A: E. Femeia asta a fost în temeteu acolo când i-au înmormântat. Au fost mulţi, mulţi. 

Q: Spuneţi-mi, cei împuşcaţi erau români din sat   ? 

A: Români au fost şi tot felul, numai unguri nu au fost puşcaţi, dar numai români au fost şi 

evrei. 

Q: Evrei erau, locuiai aici în sat   ? 

A: Da, uite aici au fugit toţi, că eram vecini cu ăştia, ţineau prăvălie. 

Q: Vă mai amintiţi cum îi chema   ? 

A: Oare cum îi chema   ? Cum i-a chemat pe ăştia de pe răchiţele. O să-mi amintesc. 

Bercovici. 

Q: Bercovici. Dar ei ce făceau, cu ce se ocupau evreii din sat   ? 

A: Ţineau prăvălie şi oloire şi tare aveau bine, tare bine, ei ţineau şi unde făceam moara de 

grâu şi oloi. 
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Q: Şi mai erau şi alţi evrei în sat   ? Mai erau evrei afară de familia Bercovici   ? 

A: Erau, doar au fost câte .… 6, 6 familii. Şi pe una de aici au închipuit la biserică, că au zis 

că e fata popii, o fată aşa de frumoasă, încă eram prietenă cu ea. 

Q: Şi era fata popii   ? 

A: Dar de unde să fie fata popii, că fata popii tocmai acolo unde mergeţi dumneavoastră că 

acolo ne-am sfătuit, a suit ea pe aici, a suit la curmătură la pădure. Tare mulţi au fugit la 

pădure aici, şi apoi şi ea s-a dus şi apoi a închipuit că a zis că e fata .… 

Q: A cui fată era   ? 

A: A fost o fată de paraghiţele, venită de undeva, venită la evreii ăştia, fată frumoasă. Şi apoi 

cum i-au adus, acolo i-au împuşcat şi pe ei, că pe toţi i-au împuşcat, au împuşcat mulţi. Dar 

aceea m-a întrebat vecina, că a zis că nu ştiu eu unde i-au îngropat, că ei au cimitir, evreii, 

aici. D’apoi asta nu ştiu, la noi în temeteu ori acolo unde a fost a lor, asta nu ştiu. 

Q: Dar dumneavoastră aţi văzut când i-au omorât pe evreii ăştia sau nu eraţi aici   ? 

A: Nu, nu, nu i-am văzut, că ei au fost în sat, noi numai ce am văzut aici jos, altceva noi nu 

am fost aşa să fim prin sat, că nu ai putut merge, că cum mergeai, cum făceai doi paşi de unde 

venea şi te puşca, mergeai tot cu frică, nu era voie să calci, numai acolo unde te lăsa. 

Q: Şi au fost şi evrei care au scăpat atunci sau nu   ? 

A: Au fost şi care, au fost care au scăpat, uite că mă întreb. Au fost, au scăpat, au scăpat că 

tocmai un vecin, aşa un om, încă era holtei, aşa de fain băiat. Au fost şi care au scăpat. Dar 

aşa a pus în locul fetei popii că au zis că ea a tras după armată. 

Q: Aşa au găsit-o   ? 

A: Aşa, dar nu a fost nimic, că ea era plecată în pădure. 

Q: Dar câţi ani avea fata   ? 

A: A fost, dacă a avut, a fost tânără, cu mă-sa, că pe popa l-a puşcat acolo, numai cracii i-au 

rămas, tot a ars, că l-au prins acolo în casă. 

Q: L-au omorât pe preot   ? 

A: Da, preotul încă pe drept, cum a vrut să fugă acolo, eu am şi văzut, numai picioarele i-au 

rămas. Dar pe fata popii şi cu mă-sa s-au dus la pădure aici, este pădurea la, şi apoi o 

închipuie pe fata asta de evreică, pe Şoş, aşa îi spunea, şi acolo a pus către zidul bisericii şi 

acolo tot a puşcat.  

Q: I-a pus la zidul bisericii   ? 

A: Da, şi acolo i-a puşcat. 

Q: Dar asta aţi aflat după aceea, nu aţi văzut   ? 
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A: Nu, nu, după aceea, apoi vorovea tot satul, vorovea pentru fata asta a popii, că ce scumpă 

fată a fost şi cum a pus pe Şoş în locul ei, că a fost fata popii şi a puşcat. Acum ei au fost 

siguri că, adică numai să facă faţă că ei au tras după ei. 

Q: Şi ei au zis că Şoş e fata popii şi că ea a tras   ? 

A: Da. Că ea a tras după ei. 

Q: Şi au împuşcat-o   ? 

A: Din turnul bisericii au zis că a tras, de acolo de sus, şi a tras aici către Măgura, de aceea şi 

armata tot aici dădea, dădea cu puşca şi cu mitralierele. 

Q: Erau şi ofiţeri printre ei sau numai soldaţi   ? 

A: Soldaţi, soldaţi de ăştia, că doar au fost din Zalău cei mai mulţi, că au zis către unul a fost 

la noi unul care vindea porci graşi, un morar, şi când au venit, că apoi pe acela l-au şi legat 

după tun, şi pe un pădurar. Pe acela l-au legat după tun şi i-au zis: „măi, vinde, mai ai porci de 

vândut   ?” El s-a demascat şi a spus, apoi acum el nu a avut de unde, dar care a fost acolo, ca 

pe el l-a legat după tun şi l-a dus. Adică trei au legat atunci după tun, i-au dus până acolo 

către, acolo în Ita, şi apoi acolo le-au dat drumul într-o pădure şi i-au împuşcat, nu au mai 

venit înapoi.  

Q: Dar ei au trecut, soldaţii au trecut aşa din casă în casă sau la întâmplare au împuşcat pe 

cine venea în drum   ? 

A: Da, la întâmplare numai. 

Q: Nu au intrat în fiecare casă   ? 

A: Nu, că apoi noi şi după ce am venit de acolo din jos, apoi noi femeile şi cu oamenii care 

am ai rămas am zis hai să ne strângem la un loc că ce ştiu eu câtă viaţă mai avem, dar batăr să 

fim la un loc dacă ne-o puşca. 

Q: V-aţi adunat la un loc   ? 

A: Da, la noi ne-am adunat în casă, vecinii, că nu am fost siguri că nu ne-a puşca şi după ce 

asta, că doar aici era atâta armată, atâta armată, şi aici ducea la boierul acesta, în sat îi ducea 

tot să-i întrebe că ce au făcut şi unde e fata popii, auzeam numai, dar nu am fost, că nu era 

voie să ne ducem de acasă.  

Q: Dar de unde ştiaţi că Boi a chemat armata, de unde ştiaţi   ? 

A: Ştiam, ştiam că eu tare am fost prietenă cu Ale, cu unguroaicele Ale, că de când au fost 

mici veneau şi ele şi au avut servitoare, au avut tare multe servitoare Boi, a fost mare bogătaş. 

Şi apoi spunea că s-a dus şi ştia şi lumea că le-a dat de băut ca să vie aşa turbaţi aici. De aceea 

au venit aşa de încordaţi de au omorât atâţia.    

Q: Dar el mai înainte era în duşmănie cu oamenii din sat   ? 
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A: Nu, nu a fost. Şi el a fost tare blestemat, bătrânul, el a fost tare, tare blestemat, dar a avut 

aşa un fecior, că numai, soţia i-a murit, ei acolo sunt înmormântaţi, sunt înmormântaţi ăştia 

care au fost naţia lui, muierea i-a murit şi apoi i-a rămas numai el cu un băiat, era, a fost tare 

s-a purtat cu oamenii, băiatul lui, dar el a fost tare cătrănit, Boi bătrânul, dar feciorul a fost 

tare, şi satul îl lăuda, că a fost tare .… ungur a fost, dar a fost tare popular cu oamenii. 

Q: Spuneţi-mi, spuneaţi că era un cimitir evreiesc aici. 

A: Da.  

Q: Mai este   ? 

A: Da, mai este. 

Q: Mai este şi acum   ? 

A: Mai este. 

Q: Şi evreii omorâţi atunci   ? 

A: Au fost omorâţi, dar numai vorbiţi cu Maria că nu ştiu, nu ştiu, nici ea nu ştie, că a fost în 

temeteu, ea a fost în temeteu, dar eu nu am fost. Atunci i-a murit şi tată-său, de aceea ştie aşa 

bine. Şi apoi nici ea nu ştie, că i-au dus în temeteu la ei ori la noi îs înmormântaţi evreii. 

Q: Ei aveau şi sinagogă aici în sat sau nu   ? 

A: Nu.  

Q: Nu aveau. 

A: Nu. În Buciumi era, şi biserica lor, în Buciumi a fost. 

Q: Unde asta   ? 

A: Aici, într-o comună mai al treilea sat. 

Q: Al treilea sat   ? 

A: Că acolo era o biserică mare. 

Q: Că erau prea puţini aici. Cam câte familii erau de evrei   ? 

A: Au fost vreo 5, 6, 6 familii au fost. 

Q: Şi din astea câte au fost, câţi au rămas atunci după ce au fost împuşcaţi, au mai rămas o 

parte, da   ? 

A: I-au dus la Auschwitz. (spune altcineva din încăpere) 

Q: A, pe urmă au fost deportaţi după aceea. 

A: Da, au rămas, au rămas. 

Q: Aţi văzut şi când i-au luat atunci, când i-au dus în [19]44, când i-au strâns pe evrei de 

peste tot   ? 

A: Da, da.  

Q: I-au luat şi pe cei de aici care au mai rămas   ? 
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A: I-au luat, i-au luat. I-au apucat odată cu acelea cum au fost puse. 

Q: Le-au pus, da   ? 

A: Şi după aceea nu era voie să meargă. Ştiu că tot mergeam la chicăzit, mergeam aşa că eram 

săraci şi noi, mergeam aşa, ne mâna cu găini aşa la şopter, aici într-o comună, ne da bani, ne 

da, că era, avea prăvălii tare bune, Zelicoaia, aşa îi spunea, Zelicoaie, aceea era cu prăvălie şi 

apoi a fost aşa ca noi, gospodari din ăştia. 

Q: Şi vă amintiţi atunci în [19]44, în [19]44 când i-au luat, când i-au strâns, vă amintiţi aşa   ? 

A: Ne amintim când i-au dus şi cum i-au luat şi i-au dus şi cum. Una, că a fost vecina cu 

mine, aceea care ţinea prăvălie, apoi un vecin aici i-a dat (stop) 

Q: Am vrut să vă întreb încă odată aşa: în primăvară, în [19]44, când au fost strânşi evreii, au 

fost strânşi şi cei de aici din sat care mai erau, da   ? 

A: I-au strâns de aici de la biserică până acolo pe drumul acela, că apoi au venit de pe satele 

astea, că au venit tot o căruţă a fost, tot o căruţă a fost. 

Q: Erau un convoi aşa   ? 

A: Da, erau şi .… 

Q: Şi de prin alte sate i-au adunat   ? 

A: Da, pe toţi şi apoi aici au stat căruţele astea, au fost oprite, că apoi de aici numai la Zalău 

s-au dus şi apoi toate erau îmbarcaţi aşa pe căruţe şi cu ce au putut duce. Şi apoi plângeau şi 

plângeam şi noi după ei că au fost oameni buni, mai ales ăştia care mi-au fost mai vecini şi iar 

care am avut mult îndemână cu ei, că doar ţineau moară, ţineau, făcea oloi aici şi tare, tare 

cumsecade au fost. Şi apoi alţii râdea, ungurii au fost de râdea, apoi au zis, apoi a zis unul de 

aici, Dej, Dej era numele, zice: „nu râde, că acum ne duce pe noi”, zice, „după aceea vă duce 

pe dumneavoastră”, a zis. 

Q: Duce şi pe români. 

A: Ţigani sau pe români, eu nu ştiu, aşa a zis, şi pe români şi ţigani după dânşii. 

Q: Şi aţi văzut când au plecat convoaiele astea, când i-au dus pe evrei atunci   ? 

A: Da, am văzut. Atunci eram pe drum, ne uitam aşa şi ne era milă de ei şi aşa ca cum i-am 

petrece, că erau nişte fete, aşa nişte scumpe de fete, bune, îndemână aveam, că mergeam la 

lucru la ele şi ne-a părut rău după ele, că eram sărace şi noi mergeam aşa, mai făceam, la 

spălat, la, ele ne mai dădea aşa, că erau mai înstărite, erau înstărite bine.  

Q: Şi s-au mai întors în sat, s-au mai întors după război   ? 

A: S-au mai întors, s-au mai întors, Mendela şi cu acesta, Apela, acesta tânăr, frumosul, doi 

băieţi, doi s-au întors înapoi. 

Q: Dar ştiaţi unde au fost duşi   ? 
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A: Au fost duşi ei, dar nu ştiu cum au scăpat, nu ştiu cum i-a scăpat Dumnezeu. 

Q: Dar cine supraveghea convoiul acesta, cine era   ?  

A: După ei aşa .… 

Q: Cine îi păzea   ? 

A: D’apoi numai de ăştia din sat, jandarmi. 

Q: Jandarmi erau   ? Jandarmi unguri. 

A: Jandarmii erau tot şi cu ei. Şi am fost, am fost în Zalău, acolo ne-am dus cu serviciul întâi, 

era acolo tot de evrei, şi ea ingineră tânără, cum a fost scăpată, aşa ne tot povestea, şi zice 

către mine: „doamnă, numai mergeţi dumneavoastră la film, vă rog din suflet să mergeţi la 

film numai să vedeţi că ce am suferit”. Era şi el inginer şi ea, dar tineri şi bine, şi ei au fost şi 

au scăpat. Şi mai cu un frate al ei. Şi am mers la sala, în Zalău la film, acolo la, cum se zice, 

unde, şi zic după aceea: „după ce m-aţi trimis   ?”, „v-am trimis să vedeţi şi dumneavoastră ce 

am suferit”, zice. 

Q: Doamna Anghelina, am vrut să vă mai întreb ceva: după ce a fost în ziua aceea din 

septembrie, din [19]40, au mai fost, au mai intrat soldaţii în sat, au mai omorât oameni sau 

numai în ziua aceea   ? 

A: Nu, numai în ziua aceea.  

Q: Numai în ziua aceea   ? 

A: Bugăli au fost câţi au omorât şi câţi au prins, nu au mai fost. 

Q: Şi după aceea cât a ţinut războiul era linişte de acum în sat   ? 

A: Da. Da. Că apoi după aceea iar s-au dus când au ocupat, când i-au ocupat iar, atunci cred 

că a fost… 

Q: În [19]44   ? 

A: Da. Când au ocupat iar s-au dus, zice unul: „Mundo, dragă”, era fată, zice: „Mundo, dragă, 

să ne ajute Dumnezeu”, „nu v-ar ajuta”, zic şi după ce am venit, tulai Doamne, numai nu ştiu 

româneşte că ar putea să se întoarcă înapoi să-mi facă oareşce, zice: „Mundo, dragă, să ne 

ajute Dumnezeu, să înainteze”, zic: „băi, nu v-ar ajuta”, mi-a ieşit aşa din gură. 

Q: Dar spuneţi-mi atunci au mai trecut şi nemţi prin sat, din armată   ? 

A: Trecut-au, Doamne, nemţi pe aici, nu ştie nimeni cum de fugeau, s-au retras. 

Q: Când s-au retras de acum   ? 

A: S-au retras. Şi aici la Măgura Bodnii, fai, mulţi au omorât, tot cum au dat aşa după ei, cum 

au dat după ei. 

Q: Cine i-a omorât   ? 

A: Apoi românii îmi pare că. Care au dat când i-au… 
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Q: La sfârşitul războiului, da   ? 

A: La sfârşitul războiului, până aici, da, că după aceea au venit, aaa, că acum îmi vine în 

minte, după aceea au venit ruşii, încă eram aici fugiţi în jos, că au bombardat botul acesta şi 

apoi ne-au dat de ştire, dacă am fost aproape, să descuiem geamurile că se strică, când au 

bombardat ei podul acesta de aici, a fost un pod mare şi apoi ne-au dat de ştire să descuiem 

geamurile să nu se strice. Şi apoi am fugit în jos şi apoi atunci au venit ruşii şi apoi ne-au luat 

de acolo şi ne-au dus la Rubaliţii, aici la boierul, prin camere, prin motar, la grâu, tot satul. Şi 

apoi cu ruşii, ei ne-au dus, ei au tăiat lăcăţile şi apoi da la popor, cât a fost plin magazinul 

acesta, că a fost tare înstărit boierul acesta. 

Q: Boi   ? 

A: Da. A avut biriş, nu ştie lumea ce de biriş a avut, a fost tare mare boier, că aşa şi zicea: „că 

la mine aici e raiul”. A ştiut el că alt rai are numai aici. 

Q: Dar lumea nu îi purta, adică nu îi purta pică pentru ce a făcut atunci când a pus soldaţii să 

omoare   ? El mai venea şi…   ? 

A: Nu, în veac nu a mai venit, în veac nu a mai pus piciorul aici, că de venea, era vai de el. şi 

apoi tot au rubalit şi au stricat, el a avut tare mare curte aici şi tare, tare a fost înstărit. Tare 

mare boier a fost.  

Q: Doamna Anghelina, am vrut să vă mai întreb ceva: aţi spus că au fost, unii au fost legaţi şi 

duşi, aşa este   ? Cine i-a legat   ? 

A: Da, înainte au dus aşa, i-au prins de prin sat, dar vedeam de pe geam de acasă, cum au fost 

duşi aici pe Măgură şi îi bătea. 

Q: Pe bărbaţi, numai bărbaţi erau   ? 

A: Şi femei.  

Q: Şi femei   ? 

A: Şi femei au dus multe, chiar am vorbit cu Maria, că şi ea i-a văzut, a spus şi ea, aici au fost 

duşi, aici pe hotar unde au avut şi i-au chinuit pe acolo, i-au bătut. 

Q: Dar dumneavoastră ce aţi văzut din asta   ? 

A: Numai când i-au bătut. 

Q: Aţi văzut când i-au bătut   ? 

A: Numai când i-au bătut şi i-au chinuit, atâta numai, că apoi atunci noi ne-am încuiat în casă, 

că apoi atunci au şi venit cu puşcăturile, printre puşcături, printre puşcături au fost aceia 

acolo, şi apoi noi până ne-au scos şi ne-au dus nu am putut ieşi afară, aşa se vedea mai clar. 

Aici i-au fost duşi, dar nu ştiu pe câţi, în toată forma a făcut cu ei ca să-i batjocorească, aici au 
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dus atâtea femei şi oameni de nu ştiu de ce i-au scos acolo la hotar, au zis să arate, ba acum 

îmi vine în minte, că să arate pe unde a mers fata popii. 

Q: Ei căutau pe fata popii   ? 

A: Căutau pe fata popii, au zis că aici a tras din poiana mănăstirii. 

Q: Dar spuneţi-mi, în sat erau şi unguri, nu numai români. 

A: Unguri au fost. 

Q: Soldaţii cum îi deosebeau pe unguri de români   ? 

A: D’apoi îi cunoştea, îi cunoştea, că, putem vorbi aşa   ? 

Q: Da, da, spuneţi. 

A: Că a fost aşa, când au venit ungurii, armata în jos, mama ce a făcut, s-a spart un sac, că ce 

vreau să vă spun, şi aici era, aici birişii, avea toţi birişii, cum se zice la case, aşa spunem noi la 

casele lor, unde stăteau numai birişii şi mama s-a luat să strângă orz, aşa îl puteai strânge că s-

a fost spart un sac. Şi apoi pe mama a apucat-o una aici atunci când a tras, ea nu a putut să 

vină acasă când au început să tragă, că pe drum era plin de armată, şi s-a dus la unguroi, că 

acolo erau numai unguroi, şi acolo a fugit tot felul, au fugit, acolo au fugit şi evreii. Şi apoi 

mai bine au fost prietene şi maica s-a dus că cunoştea şi doar de-a noastră că tot venea, avea 

primaz aici în jos şi zice: „tu Clara, lasă-le să vie, că uite ce e pe aici”, „dar nu, mergeţi afară”, 

zice, „că spuneţi că sunteţi unguroi”, că doar cunoştea. No, ele, dacă le-a ţipat afară, s-au dus 

aşa ca oile pe lângă zid şi acolo era plin de armată şi cum a fost omorâtă şi pe aici. şi apoi 

zice, tocmai pe mama a întâlnit, zice: (în maghiară…), zice maica mea, că doar cunoştea cine-

i român şi cine-i ungur. Maica şi-a fost luat o flanelă aşa ungurească pe ea, aşa un secter, ca să 

cunoască că-i unguroaie, „lasă că te-oi prinde eu pe tine”, că-i română, că ştiu unguroii, îi 

zice: (…în maghiară) 

Q: Adică   ? Ce înseamnă   ? 

A: A gândit că, a întrebat că din ce an, că a gândit că nu ar şti, ea a zis că „cucear mori”, că a 

gândit că zice că cum o cheamă, că cum o cheamă. Şi odată că i-a spus „hansulete”, că din ce 

an eşti născută, mama a zis că „cucear mori”, nu a ştiut ce zice, atunci a luat baioneta şi mai 

până să o bage în ea şi acolo era plin de soldaţi acolo, aici a fost asta, şi „ne bantu, ne bantu”, 

au fost şi buni între ei, au fost şi buni între ei, ca cum ar fi între toţi: (…în maghiară), şi l-a 

tras de baionetă şi maica zice: „acolo mi-am văzut moartea”; „şi a venit unul şi nu a lăsat, 

zice, să mă omoare”, şi apoi (…în maghiară), zice maica: „eram cu fetele astea a Zedicoaiei, 

astea de evrei, fete de evrei, şi na, apoi le-au lăsat de au mers, apoi de acolo nu ştiu cum zice 

maica, că le-a lăsat, că apoi au venit acasă, apoi după ce am venit noi din jos, aşa ne-a părut 

de bine, că atunci ne-am văzut, că aşa ne ţineam ca moarte şi ne-a părut bine una de alta că ne 
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vedem. Şi apoi ne-a spus că pe ea au apucat-o aici, mai multe au fost, şi la unguroaiele astea 

s-au gândit că or avea scăpare, dar tot nu au avut că cunoşteau, cunoşteau ungurii că ce-i 

român şi ce-i ungur. 

Q: Spuneţi-mi, oamenii vedeau prin fereastră ce făceau soldaţii, oamenii din casă   ? 

A: Da, la noi a fost asta, că moşinarii, săracii, că ei să-şi caute pâinea de toate zilele, ei au fost 

acolo într-o caeră, că de acum ei ştiau să se pândească ca-n armată, dar noi ce ştiam, că noi nu 

am fost în armată. Şi eu cum m-am dus, asta o spun de la noi, cum a fost acolo când au apucat 

ei de au tras, şi eu cum m-am dus m-am uitat, m-am dus să mă uit în ogradă acolo în ocol să 

vedem că ce fac ei. Adică când m-am uitat am văzut atât că era toţi pe pântece şi mitralieră 

două era acolo la noi în ocol, trăgea, trăgea către Măgura, şi apoi badea m-a ţipat afară: „du-

te, tu, că mintenaş trage aici în noi dacă ne vede”, zice, că ei ştiau prin casă, să nu stea în 

fereastră să îi vadă, că doar pe drum era plin, în ocol, era plin de arată, că doar gândea cum s-

au oprit, că a fost atâta armată. 

Q: Dar spuneţi-mi, trăgeau şi spre casă   ? 

A: Nu, acolo nu au tras, dar au tras aici în ei, au tras încă tocmai una zic: „tu, de ce nu mi-ai 

spus”, eu zic, „că mi-ai spus că a fost dumnealui şi nu a vrut, nu a vrut să”, eu zic: „tu nu ai 

putut să, aşa măricel a fost   ?”, din sat am vorbit cu o femeie, „nu”, zice, că la mă-sa a şezut 

una în drumul lor cum vine către Zalău şi ce făcut   ?, a fost gravidă şi i-a tăiat ţâţele şi a 

spart-o tot cu baioneta, şi eu zic: „trebuie să-i fi spus”, nu a vrut. 

Q: Dar asta de unde ştiţi   ? 

A: Ce   ? 

Q: De unde ştiţi   ? 

A: Că ea mi-a spus, fata ei, fata moartei, cea care au puşcat, zice: „eu nu am vrut să le spui”, 

că tot trebuie să-i fi spus, că uite la voi a fost păţania asta şi ai văzut pe mă-ta până i-a tăiat 

ţâţele şi a fost gravidă, dar nu a vrut să .… 

Q: Şi a omorât-o. 

A: A omorât-o, dar acolo au omorât nu ştiu mai câte, le-au scos acolo pe lângă râu şi le-au 

puşcat, dar acum nu am de unde şti că nu am fost. 

Q: Nu aţi fost   ? 

A: Numai am auzit şi vorovea satul, vorovea satul că doar după aceea numai de asta s-a 

vorovit în sat, de năcazul acesta ce-a fost. Apoi noi am ştiut numai aici ce s-a întâmplat pe la 

noi. Că văd că aici i-au şi adus pe drumul, aici au fost cei mai mulţi, adică jumătate de sat au 

fost aici în jos să-i puşte şi eu nu, ne-a scos Dumnezeu, ne-a lăsat în viaţă. Şi apoi nici asta nu 

am ştiut, că nu ştiu, asta a fost într-o luni. Duminică a fost boierul în Zalău de le-a dat, i-au 
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îndrumat să vină, le-a dat ce le-a trebuit şi luni au venit, luni a fost. Căldură era mare şi apoi 

atunci ne-a dus în jos, atunci. Şi apoi românii noştri au fost numai, că atunci s-au retras ai 

noştri, erau pe la Fogădauă, un sat aici, nu ştiu dacă ştiţi dumneavoastră, nu ştiu dacă aţi fost 

pe aici la Românaşi şi la Fogădauă, au fost şi apoi ungurii ei erau numai pe la Fogădauă şi 

unul, un ofiţer de aceia de la români a venit cu acela care Sazodoş, nu cu Sazodoş, Sazodoş 

zice că le-a dat poruncă să facă aici crimele astea, domnul Sazodoş: „ei, mănânce la el fere şi 

franţul”, zice, „cu ăştia vă luptaţi   ? Mergeţi acasă”, tulai, bine mi-a părut. „Mergeţi acasă, 

dar ţineţi drumul că dacă daţi din drum în afară, vă puşcă”. Dar cu moarte la cap am fost, dar 

nu ştiam noi de acum tot atât ne era. De acum acolo s-a fost sfătuit că acolo ne ţesea şi chicam 

acolo în apă, că a fost tare mare, cum a fost la moară făcut să meargă apa la moară şi a fost 

iaz, noi aşa îi spunem acolo, iaz, că merge în jos, apoi apa merge la moară. Şi acolo numai 

chicam acolo şi de aceea ne-au fost aşezat, ne-au fost aşezat ei numai să tragă. Of, Doamne, 

mare minune şi mare năcaz a fost aici în sat. 

Q: Dar dumneavoastră atunci aţi scăpat pentru că le-a spus ofiţerul să nu mai tragă   ? Cum de 

nu au mai tras   ? 

A: Cum de nu au mai tras   ? D’apoi s-au săturat, ba nu, oare cum de au încetat cu trasul, de s-

a liniştit de nu au mai tras. 

Q: Când a venit generalul. 

A: Da, vezi că eu şi uit, îs bătrână şi Doamne, şi ăla, că ne-a lăsat pe noi şi a mers în sat, dar a 

fost târziu când a mers că s-a săturat de ucis şi de omorât, de puşcat şi de aprins. Satul ardea 

de gândea că-i în flăcări. El, el, acela a fost, dar întâi a venit la noi, întâi a venit, că tulai, aşa l-

a adus Dumnezeu, că noi am fost jumătate de sat, de prunci şi de bătrâni şi de tot felul de 

oameni , şi acum tocmai acela a adus, că eram în rând să ne puşte. Şi apoi eu nici nu am văzut, 

numai două mitraliere acolo, numai aşa i-am şi spus acum când am vorbit, dar au fost trei, aşa 

îmi spunea vecina, că şi ea a fost dusă, şi ea a fost dusă, asta unde mergeţi dumneavoastră. 

Asta a fost mâncată de mai multe, că ea tot, tot, morţi, ferească Dumnezeu cum era prin 

pivniţe i-au puşcat, prin grădini erau, că fugeau bieţii oameni, că se gândeau să se 

adăpostească, dar cum te vedeau că fugi, numai îţi trăgea glonţul. Tare mare minune a fost, 

acesta şi Ipu, şi Ipu. Au fost cele mai sângeroase. Gata   ? 

Q: Să vedem dacă mai vor ceva, că ei mai trag cu urechea dincolo.               
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