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Tape 1 
 
 
În acest interviu, Sălăjan Aurel povesteşte despre venirea trupelor maghiare în satul lui, 
despre familia sa, faptele pe care le-a văzut la acel moment şi oamenii care au murit 
împuşcaţi de soldaţii maghiari. 
 
 
[01:] 00:30:16 – [01:] 09:54:07 
 
Sălăjan Aurel, născut în data de 25 ianuarie 1930 povesteşte despre venirea trupelor 
maghiare în satul lui; el povesteşte cum au intrat trupele maghiare în sat şi cum aceştia 
salutau fetele maghiare. Povesteşte cum el împreună cu un prieten, Doj Vasile au fost 
întrebaţi ceva în limba maghiară de către un soldat, iar acesta văzând că ei nu înţeleg, i-a 
lovit, aceştia refugiindu-se apoi într-o casă vecină, aparţinând lui Jiboan Dănilă. După 
plecarea trupelor de pe strada pe care se afla Sălăjan Aurel, acesta povesteşte cum a ieşit 
în stradă pentru a pleca acasă. Nu a putut pleca acasă şi s-a dus în centrul satului, unde 
erau adunaţi foarte mulţi oameni. Aminteşte de o bătrână unguroaică, care s-a bucurat de 
venirea trupelor maghiare. Ajuns acasă, unde se aflau mama şi fratele lui mai mic de 2 
ani, a auzit focuri de armă. Mama lui Sălăjan a ieşit din casă pentru a vedea ce s-a 
întâmplat, dar o altă femeie i-a făcut semn să nu meargă. Apoi povesteşte cum s-au auzit 
mai multe focuri de armă. Sălăjan, mama şi fratele lui au intrat în pivniţă, alături de 
bunicul lui, despre care aminteşte că a participat şi la Primul Război Mondial. Povesteşte, 
că în total erau şase persoane în pivniţă. Apoi povesteşte cum s-a lăsat liniştea, dar 
nimeni nu a vrut să iasă afară din pivniţă. Sălăjan însă a ieşit şi a spus că ceva ardea în 
sat. Au mai ieşit câţiva din pivniţă, dar o femeie de pe stradă le-a spus să intre la loc, că 
altfel vin soldaţii şi îi împuşcă. Sălăjan povesteşte că au aruncat cu o grenadă în acea 
pivniţă, iar fratele lui mai mic a fost împuşcat chiar în faţa lui Sălăjan. Între timp soldaţii 
au tras focuri de armă în pivniţă, el neaflându-se în acel moment acolo. Dintre toţi 
oamenii din pivniţă, doar o femeie a supravieţuit, restul murind. Povesteşte cum au dat 
foc la casă, iar el a fugit într-un lan de porumb şi s-a ascuns în poiata unei case. Sălăjan 
spune că era accidentat la picior şi povesteşte cum si-a bandajat piciorul. Apoi spune cum 
a venit fiul lui Bârjac Maria, care a murit împuşcată, aceasta fiind şi femeia care le-a 
spus să intre la loc în pivniţă. Apoi povesteşte cum a venit tatăl lui Sălăjan şi l-a dus în 
braţe până la nişte vecini; povesteşte cum tatăl lui a scos trupurile din pivniţă, printre care 
se afla şi mama lui. 
 
[01:]09:54:08 – [01:]20:51:09 
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Sălăjan povesteşte cum cei aflaţi în pivniţă au fost împuşcaţi de afară, soldaţii neintrând 
în pivniţă; povesteşte cum casele şi grajdurile acoperite de paie au ars, omorând şi toate 
animalele aflate înăuntru. Apoi povesteşte că după trei zile a venit un ungur din sat pe 
nume Kotro [Cotro], care l-a întrebat pe tatăl lui dacă îşi îngroapă singur morţii sau dacă 
îi îngroapă ei; tatăl lui Sălăjan l-a înjurat pe acest bărbat.  
Sălăjan spune că astea au fost evenimentele pe care le-a văzut el, dar că a mai auzit şi alte 
poveşti.  
Povesteşte că pe drumul satului nu a văzut oameni morţi, doar într-o curte; morţii au fost 
transportaţi lângă o moară şi aruncaţi într-un iaz. Apoi, după trei zile povesteşte cum a 
venit armata şi cum i-au îngrijit piciorul rănit. 
Spune că în sat exista o singură familie de evrei. Aceştia se numeau Bercovici 
[Berkovici]. Aminteşte de o fată evreică cu numele Şasi (scris fonetic) de 16 ani, care a 
fost împuşcată fiind confundată cu fata preotului.  
Sălăjan mai povesteşte despre anul 1944 când evreii din mai multe sate învecinate au fost 
duşi la Zalău şi au fost însemnaţi cu câte o stea galbenă pe spate; el mai povesteşte că unii 
dintre ei s-au întors, cum ar fi Berkovici [Bercovici] Mendele şi fratele său, dar soţiile şi 
părinţii lor nu s-au mai întors. 
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