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Cutia 1, Caseta 1 
 
 
În acest interviu Bârjac Ambrozie povesteşte despre masacrul care a avut loc în Treznea, 
un sat din Sălaj, unde au fost omorâţi mulţi români şi câţiva evrei. 
 
 
[01:] 00:31:15 – [01:] 10:58:18 
 
Bârjac Ambrozie, născut în data de 26 octombrie 1927 în satul Treznea din Sălaj, 
povesteşte despre venirea trupelor maghiare în satul lui; trupele au scos oamenii din case 
şi i-au încolonat pentru a fi împuşcaţi. Bârjac povesteşte cum a fost luat împreună cu 
bunica şi unchiul lui (părinţii erau plecaţi); erau puşi să stea doi câte doi pentru a fi 
împuşcaţi cu un singur glonţ; un general român a venit şi a vorbit cu generalul maghiar şi 
au fost lăsaţi liberi; Bârjac povesteşte cum a fugit împreună cu alţi copii spre casă, despre 
un sergent, care a vrut să îi împuşte şi un caporal care i-a salvat şi i-a îndrumat spre 
drumul bun pentru a nu fi împuşcaţi.  
 
[01:] 10:58:19 – [01:] 17:23:02 
 
Povesteşte despre unchiul lui care avea uniformă similară cu cele ale militarilor români şi 
cum soldaţii maghiari au tras după el din această cauză. Povesteşte despre bunica lui, care 
s-a refugiat în centrul satului, într-o casă. Morţii, care au fost omorâţi de trupele maghiare 
au fost strânşi a doua zi, duşi la cimitir unde au fost identificaţi de familiile lor şi luaţi 
apoi pentru a fi înmormântaţi. Printre românii duşi pentru a fi împuşcaţi se aflau şi evrei. 
Povesteşte despre începutul anului 1944, când au fost adunaţi evreii din sat, în jur de 3 
familii. 
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