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Box 1, Tape 1 
 
 
În acest interviu, domnul Gavril Butcovan, născut la data de 20 iulie 1934 în comuna Ip, 
povesteşte despre masacrul din 14 septembrie 1940 din satul Ip, când soldaţii maghiari au 
omorât majoritatea românilor din sat. Descrie o explozie care a avut loc cu câteva zile înainte 
de masacru şi consecinţele ei. Povesteşte despre primăvara anului 1944, când au fost deportaţi 
evreii din Ip. 
 
 
[01:] 00:38:05 – [01:] 06:44:16 
 
Domnul Butcovan povesteşte că în 7 septembrie 1940 au intrat trupele maghiare în comună. 
În 14 septembrie 1940, la ora 6 dimineaţa, când a început masacrul, el a fost acasă cu familia. 
Familia a auzit împuşcături în somn şi uitând-se afară au văzut soldaţi şi civili pe stradă. 
Menţionează că au auzit împuşcături la casa primarului Crişan Ioan, după aceea în curtea şi în 
casa vecinilor, iar vecinii au fost scoşi din casă. Soldaţii au intrat şi în curtea lor. Povesteşte că 
au intrat trei soldaţi în casa lor şi l-au întrebat pe tatăl lui unde este arma lui. Acesta le-a 
răspuns că nu are. 
 
[01:] 06:44:17 – [01:] 15:29:10 
 
Îşi aminteşte că tatăl lui a fost scos din casă şi după aceea s-au auzit cinci împuşcături. A fost 
scos şi el, soldaţii au încercat să îl împuşte, însă nu l-au nimerit. Descrie cum sora sa de 18 ani 
a fost împuşcat în picior şi în piept şi a murit. Fratele său, Vasile, în vărstă de 11 ani, a 
încercat să fugă, însă şi el a fost împuşcat în cap. [arată o bucată de os din craniul fratelui, 
găsită a doua zi] Îşi aminteşte că fratele lui Mihai de 8 ani şi sora sa, Ana, de 5 ani au fost şi ei 
omorâţi. Menţionează că mama lui a supravieţuit. Povesteşte că a rămas culcat în curte până 
dimineaţă, iar dimineaţa au apărut din casă un frate de 13 ani şi o soră de 6 ani, care dormeau 
într-o cameră în care nu au intrat soldaţii. Menţionează că dimineaţa a găsit-o pe sora sa de 11 
luni omorâtă în pat. Şi-a trimis fratele şi sora care au supravieţuit la vecini ca să se ascundă în 
fân şi pe mama sa a ascuns-o în grajd. El s-a ascuns în podul casei. 
 
[01:] 15:29:11 – [01:] 22:28:23 
 
Îşi aminteşte că dimineaţa, în jurul orei 9, au venit cetăţeni maghiari cu o căruţă pentru a 
aduna cadavrele. Acestea erau puse pe căruţă de către romii din comună. Povesteşte că a auzit 
stând în pod că atunci când cei care adunau cadavrele au ajuns la vecini, au găsit un copil de 
un an şi l-au omorât. Aceştia au ajuns şi în curtea familiei domnului Butcovan şi au observat 
că a dispărut mama lui. După aceea a auzit cum locotenentul Vasváry Zoltán [Vasvári], 
comandantul companiei care a intrat în comună, a declarat că în ziua precedentă, când au 
intrat în comună, românii au tras în ei, iar armata i-a doborât pe toţi. Domnul Butcovan a 
coborât după aceea din pod. Vorbeşte despre cum au venit după-masă notarul de la primărie şi 
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şeful de post de jardarmi maghiari pentru a sigila casele unde nu au mai rămas români. Îşi 
aminteşte că şeful de post i-a zis că nimeni nu îi va face nimic.  
Domnul Butcovan spune că nu a dormit acasă timp de şase săptămâni din cauza fricii. 
 
[01:] 22:28:24 – [01:] 31:04:23 
 
Povesteşte despre o explozie care s-a întâmplat cu câteva zile înainte de masacru. Îşi 
aminteşte că în data de 30 august la Viena s-a dispus cederea Ardealului. Soldaţii români au 
plecat în satele lor, lăsând în tranşeele din Marghita două lăzi de granade pregătite. Povesteşte 
că atunci, când în 7 septembrie a intrat armata maghiară în Marghita, cetăţenii români l-au 
anunţat pe comandantul companiei că au mai rămas granade şi l-au rugat să le ridice. Lăzile 
cu granade au fost puse pe o căruţă de către soldaţii maghiari. Domnul Butcovan a auzit 
aceste infomaţii de la vizitiul care a supravieţuit explozia. 
Îşi aminteşte că atunci când compania a ajuns în Ip, armata a ţinut două ore repaus. În timpul 
repausului cetăţenii din Ip au dus mâncare şi băutură soldaţilor; iar unii soldaţi au băut prea 
mult alcool. Domnul Butcovan povesteşte că înainte să iasă căruţa din comună, a explodat. 
Când a ajuns comandantul la locul exploziei, câţiva cetăţeni maghiari au minţit spunându-i că 
familia Cozari a fost resplonsabilă pentru explozie, având granade într-un sac de mere. Un 
soldat i-a povestit însă sublocotenentului că sergentul de pe căruţa cu granade dansa pe căruţă, 
iar aceasta a fost cauza exploziei. Domnul Butcovan menţionează că familia Cozari a fost 
arestată din cauza afirmaţiilor celorlalţi cetăţeni.  
 
[01:] 31:04:24 – [01:] 40:25:00 
 
Îşi aminteşte că după ce au trecut trei zile după explozie, cei doi soldaţi care au murit în 
explozie, au fost înmormântaţi. Familia Cozari a fost dusă la Zalău, dar a fost eliberată, 
deoarece după ce s-a vindecat soldatul rănit în explozie, acesta a declarat că sergentul care 
dansa pe căruţă şi a lovit lăzile cu granade a fost de vină pentru explozie.  
Domnul Butcovan povesteşte că de la intrarea armatei în comună, până la 14 septembrie, când 
s-a petrecut masacrul, conducerea maghiară din Ip trimitea în fiecare zi o comisie la Nuşfalău, 
unde era armata, cerând să vină trupele să execute populaţia română responsabilă pentru 
moartea celor doi soldaţi. În data de 13 septembrie, a ajuns la Ip locotenentul Vasváry Zoltán, 
comandantul armatei de la Nuşfalău cu soldaţii săi. Conducerea Gărzii Naţionale Maghiare a 
dispus ca soldaţii să nu intre în comună până nu doarme toată lumea. Comandantul armatei şi 
câţiva gradaţi au intrat în Ip şi au discutat cu baronul Faragó Ştefan [probabil István – numele 
maghiar], învăţătorul Újhelyi Adalbert şi preotul reformat Kovács Béla, care se aflau în 
fruntea gărzii, despre ce se va întâmpla cu românii din comună. Locotenentul a dat două 
pistoale la doi cetăţeni şi i-a spus să tragă în aer, fără a împuşca pe cineva, atunci când apare 
armata.  
Când a intrat compania în comună la ora 23.00 şi cei doi cetăţeni au tras în aer, locotenentul a 
strigat că românii trag în ei. Domnul Butcovan a aflat că după aceea că la şcoală au discutat 
despre cum vor executa românii şi au intocmit o listă cu zece persoane române care au fost cei 
mai mari duşmani ai maghiarilor. Cele zece persoane au fost duse la şcoală, bătute, au fost 
conduşi acasă, unde au fost executaţi. 
 
[01:] 40:25:01 – [01:] 49:10:05 
 
Îşi aminteşte că a aflat că din Budapesta a venit ordin să fie executaţi aproximativ zece români. 
Comandantul şi cetăţenii au decis să fie executaţi toţi românii ca aceştia să nu se poată 
răzbuna.  
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Domnul Butcovan povesteşte că o parte din cetăţenii din Ip presimţeau, alţii ştiau în ziua 
dinaintea masacrului că românii vor fi executaţi. 
 
[01:] 49:10:06 – [02:] 01:57:21 
 
Povesteşte despre primăvara anului 1944, când au fost deportaţi evreii din comună. În acel 
timp, era premilitar şi a stat de pază pe stradă. Îşi aminteşte că a văzut trei jandarmi şi un 
comandant cum s-au dus la o familie de evrei. Barbatul din familie era deja deportat, iar el a 
văzut cum au deportat restul familiei la Şimleu. Povesteşte că fiica unui pantofar a fost dusă la 
poliţie şi violată.  
Menţionează că unii bărbaţi s-au întors din taberele de concentrare, însă nu au rămas în sat, 
toţi au plecat. Familiile bărbaţilor nu s-au mai întors din tabere.  
Domnul Butcovan povesteşte că înainte de explozie soldaţii nu au atacat populaţia. Însă cu 
câteva zile înainte de masacru au avut loc incidente în sat. Câţiva români au fost bătuţi de 
către cetăţeni din sat, unul chiar a murit.  
Menţionează că doar şapte persoane au supravieţuit masacrul.  
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