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Aceasta discută în principal despre un eveniment care a avut loc în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, incident care are ca target intruziunea trupelor ungare în satul în 
care ea locuia, şi care avea ca scop decimarea populaţiei şi furtul. De asemenea, 
menţionează şi un alt eveniment, din 1944, deşi nu insistă foarte mult pe această amintire, 
când trupele naziste au venit pentru deportarea familiilor de evrei din zonă.  
 
 
[01:] 00:42:15 – [01:] 10:35:59 
 
La început ea menţionează că s-a nascut în 1930, pe 15 Iulie, în acelaşi sat în care trăieşte 
acum, şi în care a trăit întotdeauna cu părinţii ei şi cu cei patru fraţi – la momentul 
înregistrării ea era singura din familie care mai era în viaţă – Treznea (satul se află în 
zona de nord-vest a ţării, la doar 12 km de Zalău). 
Îşi aminteşte că, atunci când avea doar 10 ani, pe 9 septembrie 1940 au venit trupele 
ungureşti pentru prima dată. Spune că atunci când au ajuns în sat, ea mergea pe una din 
străzi şi deci a decis să se ascundă în casa unei vecine. Când a fost văzută de aceasta, a 
fost trimisă acasă cu toate acestea, doamna Blaj, fiind doar un copil la acea vreme, şi 
fiindu-i frică să plece a rămas în casa vecinei.  
Atunci a văzut cum soldaţii unguri au venit şi au pus petrol pe cânepa pe care oamenii o 
strânseseră în hambare şi i-au dat foc. Îşi aminteşte că aceeaşi soldaţi aveau sânge pe 
braţe – evident nu era al lor – şi când femeia în a cărei casă se ascundea a ieşit să îi roage 
pe aceştia să nu îi ardă casa, aceştia au împuşcat-o.  
Pentru că a văzut acest lucru doamna Blaj, a fugit la un alt vecin şi apoi a încercat să fugă 
spre casa ei. În timp ce încerca să ajungă la casa părinţilor ei, a văzut soldaţi care îi 
băteau pe sătenii care se ascunseseră în pivniţe, pe unii chiar împungându-i cu baionetele. 
Ea spune de asemenea că îşi aminteşte cum soldaţii au luat-o, împreună cu alţi 30 de 
copii, şi au dus-o lângă un iaz din apropiere. Acolo, erau patru mitraliere iar ei au fost 
aranjaţi pe patru rânduri în faţa acestora.  
Exact în acel moment, doi ofiţeri au venit cu maşina către acel loc şi oprind, i-au întrebat 
pe soldaţi ce urmau să facă cu oamenii strânşi acolo. Soldaţii, au încercat să se justifice 
spunând că doreau să îi împuşte pe sătenii adunati pentru ca aceştia la rândul lor trăseseră 
în ei.   
Atunci, unul dintre ofiţeri a luat-o pe doamna Blaj, doar un copil la timpul acela, pe după 
gât şi l-a întrebat pe unul dintre soldaţi dacă cumva acest copil a tras în el, sau dacă, 
arătând către un bătrân din apropiere, nu cumva era de fapt bătrânul acela.  
Le-a ordonat apoi soldaţilor să nu mai tragă în nimeni şi le-a spus sătenilor să se întoarcă 
în sat, la casele lor şi să fie liniştiţi căci nu va trage nimeni în ei dacă se întorc.  
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Când s-a întors acasă i-a văzut pe soldaţi cum l-au luat pe tatăl ei şi l-au bătut cu duritate.  
 
[01:] 10:36:00 – [01:] 17:39:59 
 
În drumul ei spre casă a văzut cadavre pe drum, fie ale unor oameni împuscaţi, fie arşi, şi 
a văzut şi un convoi de evrei. Când a ajuns la casa părinţilor ei a aflat că mama şi fraţii ei 
se ascunseseră de soldaţi în fân şi în mălai.  
Trei zile după aceste evenimente un bărbat ungur din sat a venit la ei acasă şi i-a cerut 
tatălui ei să îşi lase copii să îl ajute să strângă cadavrele, dar tatăl ei nu a fost de acord 
spunând că îl poate ajuta doar împrumutându-i măgarii.   
Îşi aminteşte că s-a dus la cimitir deoarece era curioasă să vadă cine erau cei care 
muriseră, recunoscând între ei nouă evrei pe care îi cunoştea din sat. Tot atunci au auzit 
în depărtare focuri de armă, mulţi dintre săteni fugind speriaţi că începe războiul şi în 
zona lor.  
Revenind la momentul în care tatăl ei a fost bătut, ea spune că la doar câteva zile după, el 
a fost luat şi dus la o şcoală din apropiere şi ţinut acolo pentru trei săptămâni împreună cu 
alţi oameni din vecinătate. Când s-a întors era foarte bolnav, şi având în vedere ca nu a 
fost posibil să îl ducă la un doctor pentru a primi tratamentul necesar, acesta a murit în 
timpul Crăciunului - în principal din cauza rănilor cauzate de bătăi repetate şi datorită 
tratamentului ce i s-a aplicat în acele trei săptămâni de detenţie.     
Întrebată dacă ştie care a fost motivul pentru care soldaţii au venit în satul lor, ea spune că 
aceştia au venit la comada unui boier foarte bogat din zonă, care i-ar fi plătit pentru a îi 
omorî pe toţi ţăranii ce trăiau acolo (spre a rămâne el cu tot pământul acestora).  
Dintre cei care au murit, spune ea, au fost destui şi cei care au fost îngropaţi la comun 
pentru că nu a fost nimeni care să îi recunoască şi să îi îngroape separat.  
 
[01:] 17:40:00 – [01:] 27:02:59 
 
Îşi aminteşte de asemenea, cum în 1944 nemţii au venit şi au adunat toţi evreii din zonă. 
Ea spune că foarte puţini au fost cei care s-au întors în sat după ce războiul s-a terminat. 
Amintindu-şi de evreii care locuiau în sat, ea spune că erau oameni foarte inimoşi, 
muncitori şi înţelegători, de multe ori dând sătenilor produse pe datorie.  
Revenind la soldaţii care au venit în 1940, ea mentioneaza ca a vazut manşetele şi mâinile 
acestora mânjite de sânge cu toate că nu ştie exact din ce motiv. Presupune doar că era 
sângele celor pe care i-au omorât.  
Doamna Blaj a fost, printre altele, martoră la modul în care soldaţii îi tratau pe cei care nu 
le ascultau ordinele, îi înjungheau cu baionetele puştilor. Printre cei pe care i-au 
înjungheat astfel, s-au numărat şi bunica soţului ei şi tatăl acestuia.  
Dupa acest eveniment, până în 1944, când au venit nemţii, în sat a fost linişte şi nu au 
mai apărut alţi soldaţi. Îşi aminteşte că au mai venit şi de la Cluj să îi ia declaraţia despre 
ce s-a întamplat în 1940.  
 
[01:] 27:03:00 – [01:] 30:01:59 
 
Există alte persoane care de asemenea ştiu ce s-a întamplat atunci, spune ea, dar nu 
vorbesc despre asta decât dacă primesc compensaţii de diverse feluri. Ea însă, a povestit 
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ce s-a întamplat şi ce a văzut de fiecare dată când cineva a întrebat-o, şi va face acest 
lucru şi de acum încolo, cu toate că diferenţa este că ea nu va aştepta niciodată să fie 
recompensată în vreun fel.  
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