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Numele și prenumele intervievatului: Gavril Butcovan 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Ip, România 

Rola interviului: RG-50.573.0005.01.01 

Data interviului: 28 martie 2004  

 

 Gavril Butcovan este născut în anul 1924, în satul Ip și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile armatei maghiare împotriva românilor care au avut loc în localitatea sa în anul 

1940.  

El relatează despre intrarea armatei maghiare în sat, la 13, 14 septembrie, după ce a avut loc 

o explozie în care au fost ucişi 2 soldaţi maghiari. Ei au dat vina pe săteni pentru cele 

întâmplate şi au decis să îi împuşte. Gavril Butcovan povesteşte cum au fost ucişi pe rând 

primarul şi alţi 9 oameni, iar apoi mai multe familii din sat, printre care şi a sa. El, mama lui şi 

doi fraţi au scăpat, alături de alţi câţiva oameni, care fie nu au fost împuşcaţi mortal, fie s-au 

ascuns.  

El spune că cetăţeni maghiari din sat au participat la evenimente, iar alţii ştiau dinainte ce se 

va întâmpla. De asemenea, el vorbeşte despre o gardă naţională care a stabilit planul de 

ucidere.  

 

01:00:00 – 02:02:21:00 

 

Question: Vă rog să îmi spuneţi care e numele dumneavoastră. 

Answer: Butcovan Gavril. 

Q: Şi când sunteţi născut   ? 

A: Din 20 iulie 1924. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În comuna Ip. 

Q: În [19]40 când au intrat trupele maghiare eraţi acolo, eraţi în sat   ? 

A: În prima zi când au intrat armata maghiară în comună, eram în piaţă, acolo cu tot publicul 

din comună, eram şi eu prezent. 

Q: Asta a fost în 7 septembrie   ? 

A: În 7 septembrie. 

Q: [19]40   ? 

A: Da. 7 septembrie 1940. 
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Q: Şi apoi când a început masacrul unde eraţi   ? 

A: Când a începu masacrul eram acasă, în familie. 

Q: Asta în ce zi   ? 

A: Asta a fost în noaptea de 13-14 septembrie. 

Q: Chiar noaptea   ? 

A: Chiar noaptea, pe la ora 6, încă era întuneric când au ajuns la noi. 

Q: În 13   ? 

A: În 14. 

Q: În 14   ? 

A: Da. Era spre ziuă.  

Q: Şi ce vă amintiţi   ? 

A: Am auzit prin somn împuşcături, şi atunci m-am trezit şi am întrebat: „tată .… (stop) 

Q: Spuneaţi că v-au trezit împuşcăturile. 

A: Da. Tata mi-a răspuns că: „aud”. Între timp s-a trezit şi mama. Mama i-a spus lui taică-

meu: „măi, scoală-te şi uită-te pe geam în stradă, ce-i afară   ?”. Tata s-a sculat, s-a uitat pe 

geam şi a spus că este armată şi civili. 

Q: Civili erau tot unguri   ? 

A: Păi numai unguri puteau să fie. 

Q: Înarmaţi   ? 

A: Cum   ? 

Q: Înarmaţi   ? 

A: Acum au fost şi înarmaţi între ei, însă asta nu s-a văzut, că era întuneric, precis. Şi după 

câteva secunde am auzit împuşcături a treia casă de la noi, acolo era familia Crişa Ioan, 

primarul, am auzit puşcă mitralieră cum a tras. Am stat înspăimântaţi şi după câteva minute 

am auzit că intră în curte la vecinul în spatele casei noastre. Era tot rudenie cu noi, şi aveam 

geam în partea aia. Uşa la vecin a fost încuiată, soldaţii, sau cine a fost în curte, a dat cu 

picioarele în uşă, să o deschidă. 

Q: Dar asta numai auzeaţi, nu aţi văzut   ? 

A: Am auzit. 

Q: Aţi văzut   ? 

A: Nu, că era întuneric. Şi pe urmă cred că soldaţii au tras un cartuş prin geam, am auzit cum 

a ţângălit sticla, la care, mătuşa a deschis uşa, i-a scos afară din casă şi am auzit împuşcături şi 

ţipetele copiilor. După care a venit în curte la noi. Maică-mea i-a spus lui taică-meu: „măi, ia 
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crucea de pe perete”, că aveam crucea lui Isus Hristos, „că se pot lega şi de asta, că, no, 

suntem creştini”. Tata a luat şi a băgat în sertar la masă. 

Q: Dar şi ungurii tot creştini erau. 

A: Tot creştini, dar ca să vă spun: au tăiat crucea din curtea şcolii unde era crăiţă, că a spus 

preotul reformat că îl înţeapă la ochi când o vede. Şi atunci maică-mea a spus către taică-meu 

să deschidă uşa, că e mai rău dacă e încuiată uşa, să intre înăuntru. A deschis uşa şi au apărut 

soldaţii. Şi zice .… 

Q: Cam câţi erau, vă amintiţi   ? 

A: 3.  

Q: 3 soldaţi   ? 

A: 3, că au intrat apoi şi în casă toţi 3, dar afară erau mai mulţi. Zice: (…text în maghiară) 

Q: Adică   ? 

A: „Banditule, unde ţi-e arma   ?” Taică-meu a răspuns: „eu nu am armă, pentru că sunt 

invalid de război din 1916 şi eu nu am fost nici la concentrare”. Ştiţi că în [19]38, [19]39 s-au 

făcut concentrări. „No, ieşi afară”. Şi a ieşit şi am auzit 5 împuşcături, eu eram deja în 

picioare lângă pat. Şi atunci soldaţii care au intrat înăuntru zice: „ieşi afară, măi, ce aştepţi   ?” 

Am ieşit afară, taică-meu era sub streşina casei, culcat, şi au început să tragă în mine. Ei aveau 

toţi lanternă în piept, soldaţii, şi i-am văzut. 

Q: Mai era încă întuneric, nu se luminase   ? 

A: Era întuneric încă, nu se luminase, şi vedeam cum trag în mine. 

Q: Cam de la ce distanţă trăgeau   ? 

A: Cam de la 4-5 metri. Vedeam cum trag în mine şi m-am îngrozit, şi m-am culcat lângă 

taică-meu. 

Q: Aţi căzut aşa   ? 

A: Am căzut acolo lângă taică-meu.  

Q: Dar v-a lovit vreun glonţ   ? 

A: Nu. Cămaşa a fost ciuruită de gloanţe, la umăr, la burtă, pe la spate, 15 găuri am numărat 

împreună cu vecinii a doua zi. 

Q: Şi nu au tras, adică nu au nimerit nici un glonţ   ? 

A: Nu a nimerit. După mine a scos-o pe sora de 18 ani. Probabil că nu a nimerit-o atunci 

mortal, a nimerit-o în picior, am văzut-o eu dimineaţa şi ea a început să plângă, să urle, să ţipe 

şi cum a căzut pe spate, au împuşcat-o în piept, cu cartuşe din astea explozive, i-a făcut o 

bortă în piept, am văzut dimineaţa, după ce s-a făcut ziuă. După care a ieşit afară fratele 
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Vasile de 11 ani, acesta a vrut să fugă spre grădină. Soldatul care l-a observat a strigat către 

alt soldat: „fii atent, măi, că un copil fuge spre grădină”. 

Q: Îi spunea pe ungureşte   ? 

A: Pe ungureşte. Soldatul a strigat la el şi copilul s-a oprit şi s-a întors cu faţa către soldat. Şi 

fiind soldatul cu lanterna pe piept, eu mi-am ridicat capul sus şi m-am uitat la ei şi am văzut 

când a tras în el, l-a împuşcat în piept, de acolo am şi bucăţica de os, am găsit-o a doua zi. 

Q: Vreţi să o arătaţi în imagine   ? Ştiu că o păstraţi. Asta e din craniul .… 

A: Această bucăţică de os am găsit-o a doua dimineaţa şi ştiam că e de la fratele Vasile, 

pentru că el a fost desfigurat, toată cutia craniană şi am păstrat-o şi o păstrez cât oi trăi.  

Q: Sora a scăpat cu viaţă   ? 

A: Nu. 

Q: Ea a murit tot atunci   ? 

A: A murit tot atunci. Sora de 18 ani. După fratele de 11 ani a urmat un frate de 8 ani, Mihai. 

Acesta când a ajuns în cerdacul casei, cum îi ziceam noi, în târnaţ, a fost împuşcat şi a căzut 

acolo în târnaţ. După aceasta… . 

Q: L-au omorât   ? 

A: Da, l-au împuşcat.  

Q: Cum îl chema pe băiat   ? 

A: Mihai. 

Q: Mihai cel mic. 

A: Da. Mihai de 8 ani. După acesta a fost scoasă afară o soră, Ana, de 5 ani. Aceasta când a 

ajuns în curte a strigat: „unde eşti, maică   ?” Maică-mea era căzută la pământ în mijlocul 

curţii unde era o căruţă, cum am venit de la câmp seara cu cartofi, şi maică-sa s-a tras sub 

căruţă, nu a murit nici ea, s-a tras în ea, dar ea nu a murit, a rămas acolo sub căruţă. Deci ea 

nu a mai putut răspunde la sora care a întrebat că unde eşti maică. Fetiţa, sora Paulina de 11 

luni, o alăpta maică-mea, şi după ce ne-a scos pe noi pe copii, a spus soldatul: „ieşi afară şi 

tu”. Maică-mea a întrebat: „dar ce va fi cu fetiţa   ?” Soldatul a răspuns că: „o s-o creştem 

noi”, şi maică-mea a ieşit afară. A scăpat şi ea aşa cum am scăpat eu. 

Q: Dar fetiţa cea mică   ? 

A: Fetiţa cea mică, eu nu am avut curajul să mă scol de jos pentru că auzeam vorbind şi în 

curte şi în stradă, până dimineaţă când s-a făcut ziuă, atunci m-am sculat. Deşi eram în cămaşă 

şi în dispensabile şi noaptea aia a fost brumă, dar nu am avut curajul să mă ridic. Când m-am 

ridicat sus, a ieşit afară fratele de 13 ani şi sora de 6 ani, ei au dormit într-o cameră mai mică 
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şi acolo nu au fost căutaţi, pentru că în camera mare am fost 8 persoane, şi soldaţii nu au ştiut 

că mai sunt încă. Ei aşa au scăpat. 

Q: Fetiţa aceea de 11 luni .…   ? 

A: După ce m-am sculat de jos, m-am dus în cameră să mă îmbrac şi am găsit pe sora cea de 

11 luni într-o baie de sânge în pat, a fost şi împuşcată, dar şi spartă cu baioneta. Am zis către 

maică-mea să vină să se îmbrace, maică-mea nu a mai vrut să vină în casă, deşi era şi ea 

numai în cămaşa de noapte şi eu i-am dus hainele în curte ca să se îmbrace. S-a îmbrăcat şi 

am trimis-o în grajd, iar fratele şi sora i-am trimis în vecini să se ascundă. Ei au plecat şi s-au 

ascuns la vecinul în podul grajdului în fân. 

Q: Atunci dimineaţă când v-aţi ridicat, se mai auzeau prin apropiere împuşcături   ? 

A: Se mai auzeau încă, pentru că a fost şi la ziuă, au mai avut familii care au existat. Pe 

maică-mea am dus-o în grajd şi am zis să se culce în ieslea vitelor şi am pus un braţ de fân 

peste ea, şi ea acolo a stat. Eu m-am urcat în podul casei şi am tras scara sus, ca să nu se poată 

urca nimeni la mine şi de acolo am ascultat ce se mai întâmplă. După un timp oareşcare au 

venit după cadavre, pe la ora 9. 

Q: Dimineaţa   ? 

A: Dimineaţa, da. 

Q: Cine venea   ? 

A: Căruţă cu cetăţeni maghiari. 

Q: Adunau morţii   ? 

A: Adunau morţii, îi puneau în căruţe cu, ţiganii îi puneau în căruţă. Şi cum eram… 

Q: Erau familii de ţigani în sat   ? 

A: Da. Au fost foarte mult, a fost vreo 14 familii de ţigani în comună şi pe ăia i-a pus ca să 

încarce cadavrele în căruţă şi când a ajuns la vecinul cu căruţa, după cadavre, probabil, că nu 

l-am văzut cu ochii, am auzit cu urechile când a zis: „măi”, zice către un ţigan, pe acela l-am 

cunoscut după voce, era Ioşka Duflaş, „intră în casă să vezi ce e în casă”, probabil că soldatul 

i-a fi dispus. Au intrat, a ieşit afară şi zice: „ce-i   ?”, „un copil în leagăn”.  

Q: Asta auzeaţi din pod   ? 

A: Auzeam din pod, da. Era un copil, Jurcuţ Ioan, de un an, şi zice la întrebarea pusă de ţigan: 

„ce face copilul   ?”, „râde”, şi după care am auzit două împuşcături. 

Q: Dar de unde era, asta era în casă   ? 

A: La spatele casei noastre. 

Q: Erau vecini   ? 
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A: Vecini, la 8-9 metri de noi. Şi am auzit două împuşcături, ştiam că a fost împuşcat băiatul. 

După care au intrat în curte la noi. 

Q: Iarăşi   ? 

A: După cadavre. Şi am auzit din pod cum a spus un cetăţean, zice: „curva cea bătrână a 

dispărut din curte”, pentru că de mama se ştia că lipseşte, dar copii nu se ştia că lipsesc sau 

nu, pentru că am fost 8 fraţi. După care, a ieşit căruţa din curte, l-am cunoscut pe voce pe un 

cetăţean de ungur, Şoş Valentin, Balint. 

Q: Din sat   ? 

A: Din sat. 

Q: Civil   ? 

A: Era civil, l-am cunoscut după voce. A început, când a ieşit căruţa din curte să cânte, pe 

ungureşte, (.… text în maghiară). 

Q: Ce înseamnă   ? 

A: „Asta am aşteptat, asta am aşteptat, demult am aşteptat.” După câteva minute am auzit pe 

Cheşbirău, servitorul primăriei care bătea doba, a bătut doba, dar nu a mai vorbit el, numai 

atât a spus: „se aduce la cunoştinţă”. A vorbit locotenentul Voşvari Zoltan, care a fost 

comandantul companiei care a intrat în comună. 

Q: El ştia româneşte sau a vorbit ungureşte   ? 

A: Nu, ungureşte a vorbit. Citez: „fraţi maghiară, aseară când am intrat în comună, valahii au 

tras în noi, în armata noastră şi eu ordonat să se adăpostească, ei s-au adăpostit toţi la pământ. 

După ce a încetat împuşcăturile, am dispus să intre în curtea şcolii, dar noi le-am dat replica, 

i-am culcat pe toţi la pământ”, adică pe români. 

Q: Dar asta aţi auzit dumneavoastră   ? 

A: Păi în faţa casei noastre a bătut doba. 

Q: Şi mai eraţi încă în pod   ? 

A: Eram în pod, eram în pod, îmi era frică să apar. Şi am auzit când a bătut doba şi când a 

vorbit, el s-a prezentat când a început să vorbească. După care apoi m-am coborât din pod şi 

am dat la vite, la porci, aveam gospodărie, şi am stat prin curte, prin casă, prin curte. După 

amiază a apărut notarul de la primărie împreună cu şeful de post de jandarmi maghiari, care 

era la Nuşfalău, însă atunci a venit la Ip şi sigilau casele unde nu au rămas români. Când au 

intrat în curte, am observat. 

Q: Aţi urcat înapoi în pod   ? 

A: Nu, i-am observat şi m-am întristat, că acum poate mă ridică şi pe mine şi am întrebat de 

şeful de post: „dom şef, acum cu mine ce o fi   ?”, zice: „nimic, nu-ţi face nimeni nimic”. Şi 
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au plecat apoi la alte case. Eu am rămas, 6 săptămâni nu am dormit acasă, nici eu, nici mama, 

nici cei 2 fraţi, am dormit şi în grădină şi pe urmă am dormit la vecini unguri, numai după 6 

săptămâni am avut curajul să dormim acasă. 

Q: Voiam să vă întreb ceva: în sat fusese, ştiu, o explozie, când a fost asta, în aceeaşi zi, cu o 

zi înainte   ? 

A: Nu, când a intrat armata maghiară dinspre Oradea prin Marghita, la Marghita au fost 

două fortificaţii, armata română, şi în 19, în ziua de 30 august, când la Viena s-a dispus 

cedarea Ardealului, comandantul companiei de acolo din Marghita a anunţat ostaşii, zice: 

„stimaţi ostaşi, Ardealul a fost cedat Ungariei”, am auzit la radio. Având în vedere că pe 

frontul România-Ungaria erau majoritatea ardeleni, aşa s-a dispus de Marele Stat Major, 

Statul Major a spus în perioada aia: „ardelenii să-şi apere Ardealul, iar moldovenii să-şi apere 

Moldova şi Basarabia”. Soldaţi chiar din comună de la mine au fost vreo 6 concentraţi, 

soldaţii români când au auzit nu au mai apucat autobuz, că nu era, sau tren, au aplecat acasă în 

comunele lor, pe jos. Unul dintre ei a spus: „domnule sublocotenent, aici e arma şi centura, 

noi am plecat”. În tranşee au rămas 2 lăzi de grenade care erau desfăcute, pregătite pentru 

aruncat. Când a intrat armata în 7 septembrie în Marghita, cetăţenii din Marghita au anunţat 

comandantul companiei, prima companie că au rămas 2 lăzi de grenade şi ei să le ridice, că le 

e frică de ele. Comandantul companiei a dispus imediat şi le-au pus soldaţii într-o căruţă. 

Q: Soldaţii maghiari   ? 

A: Soldaţii maghiari şi comandantul a spus: „aveţi grijă să nu vă atingeţi de lăzi, că-s 

periculoase”. 

Q: Dar astea le-a povestit cineva după aceea   ? 

A: Vizitiul, că vizitiul nu a murit. 

Q: El v-a povestit   ? 

A: El a dat declaraţie după ce a ieşit din spital. Când a ajuns compania în Ip, comandantul a 

dispus 2 ore repaus, în piaţă în Ip, pentru că în piaţă există, o piaţă de vreo sută de metri 

pătraţi, lărgime, în centrul satului. 

Q: În faţa primăriei   ? 

A: În faţa primăriei. Şi în faţa prăvăliilor, şi acolo s-a dispus repaus 2 ore: să mănânce, şi aşa 

mai departe. În timpul repausului, cetăţenii din Ip au venit cu băutură, cu ţuică, cu vin, cu 

pâine, cu slănină, ca să servească soldaţii. Dintre ei au fost care au servit peste măsură. 

Q: Au băut alcool   ? 

A: Da, au băut alcool. După 2 ore, comandantul a dispus: „încolonarea, direcţia drumul”. Eu 

eram în piaţă şi ascultam tot, tot, tot, mă uitam. Eram ca român pierdut printre copiii de ungur, 
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pentru că la cetăţeni nu le-a admis în piaţă să vină, nu i-a lăsat, i-a huiduit ungurii. La ieşire, 

înainte de a ieşi din comună, căruţa în care au fost lăzile de grenade a explodat. Am văzut un 

fum până la nori şi o detunătură extraordinară, nu numai eu, mai mulţi cetăţeni şi m-am dus şi 

eu să văd la faţa locului, pentru că era distanţa 1 kilometru de unde ne găseam. Ajuns la faţa 

locului, erau vreo 3 cetăţeni de acolo din vecini, de unde s-a întâmplat explozia, şi când a 

ajuns comandantul companiei la faţa locului, ăştia l-au întâmpinat cu nişte afirmaţii 

mincinoase. Familia Cozari, care era o familie de intelectuali, la o distanţă de 50 de metri de 

la locul exploziei, că a adus o traistă cu mere şi că în traistă a fost grenadă şi aia a făcut 

explozia, îi spuneau la comandantul companiei cetăţenii de acolo din vecini. Sublocotenentul 

a strigat la ei: „să dispăreţi din faţa mea, ştiu eu ce s-a întâmplat aici”.  

Q: Eraţi acolo, asta aţi mai auzit   ? 

A: Eram la 3 metri de ei. Cetăţenii maghiari care au venit şi din piaţă şi vecinii de la faţa 

locului, când m-au văzut şi-au dat seama că eu asist la asemenea discuţii şi unul dintre ei a 

strigat la mine: „băi, tu ce mă-ta cauţi aici   ?”, şi s-a repezit spre mine, dar eu am fugit. Dar 

numai la 10 metri distanţă, pentru că nu a mai venit după mine. Atât am auzit când a spus 

comandantul, era un sublocotenent, zice către soldatul de la prima căruţă, după căruţa unde s-

a făcut explozia: „mă, cum s-a întâmplat, ce ai văzut, ce distanţă aveai de căruţa în explozie   

?”, zice: „20 de metri era numai”, „şi ce ai văzut   ?”, „am văzut înainte de explozie, domnul 

sergent, din căruţa cu grenade, s-a sculat în picioare şi dansa în căruţă şi bătea în pălmi când 

lumea striga că trăiască armata maghiară, el dansa în căruţă, şi la un moment dat am văzu o 

explozie care şi pe noi ne-a îngrozit”, cei 2 soldaţi au murit.  

Q: În explozie   ? 

A: În explozie. Soldatul vizitiul a scăpat cu roţile din faţă şi cu caii, dar rănit, pe care apoi 

imediat a venit maşina şi l-a adus aici la Zalău la spital. După afirmaţiile cetăţenilor, familia 

Cozari a fost arestată. Erau copii, văduve Cozari, erau 2 profesori, adică cu studii superioare şi 

avea un notar ginere şi un profesor iar ginere. Au fost arestaţi toţi. După aceasta, în ziua de 

marţi, a 3 zi, sâmbătă, duminică, luni, marţi, a fost înmormântare în piaţa din Ip a celor 2 

soldaţi. Românii nu au avut voie, taică-meu a mers şi el la înmormântare, dar l-au huiduit şi i-

au spus: „marş acasă, câine, glonţul va fi al vostru”. Cepei Francisc a strigat la el. După 

aceasta, eu am participat la înmormântare pierdut printre alţi copii. Numai o frază vreau să 

spun, s-au spus multe acolo contra românilor, printre care preotul în predica lui, preotul 

reformat a spus, citez: „ţine minte, valah român, pentru fiecare ungur, 100 de români”. Cu 

asta s-a încheiat înmormântarea şi familia Cozari a fost adusă la Zalău la legiunea de jandarmi 

de aici. Dacă era în Ip, îi împuşca şi pe ei, ei au rămas, pentru că pe ei nu au vrut să-i execute 
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până când soldatul nu s-a vindecat, care să declare că cine-i vinovat. După ce soldatul, la 4 

săptămâni s-a vindecat, a fost audiat şi a spus, citez: „nu-i vinovat nici un român din Ip, a fost 

vinovat domnul sergent că a dansat în căruţă, şi eu i-am atras atenţia că a lovi cumva lăzile şi 

om zbura în aer”. 

Q: Era beat, probabil. 

A: Da, era beat, da. Deci cu asta s-a încheiat şi familia Cozari a fost pusă pe liber. 

Q: Şi oamenii legau, înţelegeau că masacrul a început după explozie   ? 

A: Da, în perioada asta de la intrarea armatei şi până la 14 septembrie, când a fost masacrul, 

în fiecare zi trimitea conducerea comunei maghiare din Ip, trimitea câte o comisie la 

Nuşfalău, unde era armata, ca să vină să execute populaţie română care au omorât cei 2 

soldaţi. Şi în urma acestor chemări, în ziua de 13 după amiaza, sâmbăta, comandantul armatei 

de la Nuşfalău, locotenentul Voşvari Zoltan a venit cu compania la Ip. Ajuns în marginea 

comunei Ip dinspre Zăuan, au fost întâmpinaţi de cetăţeni maghiari din comuna Ip, la fel, cu 

băuturi. Era ora 9 seara, eu eram în comună pe acolo cu alţi copii de vârsta mea. 

Q: Aveţi 16 ani atunci   ? 

A: Avea 16 ani. Şi conducerea gărzii naţionale maghiare de la şcoală a dispus ca să nu intre 

armata în comună, că încă nu doarme toată lumea. Şi a fost anunţat comandantul armatei. 

Q: Ei ştiau ce se pregăteşte   ? 

A: Comandantul armatei, împreună cu câţiva gradaţi au intrat în comună, soldaţii au rămas în 

capătul satului. Aici în comună au intrat la şcoală, aici erau vreo 20 şi ceva de maghiari, 

garda naţională îi spunea, printre care a fost baronul Forogo Ştefan, învăţătorul Uihei 

Adalbert şi preotul reformat Coaci Bela, ăştia erau în fruntea gărzii naţionale la şcoală. Şi 

aici au început discuţiile că ce vor face cu românii din comună. La ora 11 s-a trimis delegat ca 

să anunţe soldaţii că pot să intre în comună, că nu mai e lumină la nicio familie de români. 

Q: Asta aţi aflat după aceea   ? 

A: Acolo în comună.  

Q: Înainte de a merge la culcare   ? 

A: Înainte de a mă duce la culcare. Şi în perioada asta, locotenentul a dat 2 pistoale la 2 

cetăţeni maghiari, la Cepei Imre şi la Cepei Francisc şi le-a spus: „când va apărea compania, 

voi să trageţi în aer, dar nu cumva să împuşcaţi pe cineva”. Zic şi făcut. La 20 de metri, când a 

apărut compania, comandantul, locotenentul Voşvari Zoltan a strigat: „companie, atenţie, 

valahii trag în noi”. Aceasta a fost înscenarea. În momentul în care a strigat: „adăpostit”, 

soldaţii s-au culcat la pământ. După câteva minute, încolonarea, direcţia curtea şcolii. Aici 

apoi au început discuţiile că cum vor executa pe românii din Ip. 
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Q: Dar asta nu ştiaţi   ? 

A: Nu ştiam. 

Q: Asta aţi aflat după aceea   ? 

A: Asta am aflat-o tot din cetăţeni maghiari. 

Q: După aceea   ? 

A: După aceea, da. La ora, în discuţiile purtate, locotenentul le-a propus că să facă un tabel 

despre cetăţenii care au fost cei mai mari duşmani a populaţiei maghiare, să facă un tabel 

măcar de vreo 10 persoane. Zis şi făcut. A fost trecut primarul pe tabel şi încă 9 cetăţeni, pe 

care au trimis patrule cu cetăţeni civili, să-i aducă la şcoală. I-a adus pe toţi 10 la şcoală. Aici 

i-au bătut, i-au schingiuit, după care comandantul… 

Q: Asta nu aţi văzut   ? 

A: Nu am văzut. 

Q: Dar ştiţi că a fost   ? 

A: Ştiu că a fost aşa. A dispus executarea lor, cetăţenii din garda naţională, în frunte cu 

conducerea lor au spus că să nu-i execute în curtea şcolii, că cine duce de acolo. „Păi atunci 

să-i ducem acasă”, „păi da”. Şi atunci cu fiecare cetăţean, pentru că nu erau pe aceeaşi stradă 

toţi, s-a trimis patrule să-i conducă acasă. Când intra pe poarta locuinţei lor erau împuşcaţi din 

spate, aşa au fost toţi 10. 

Q: Asta cam la ce oră a fost   ? 

A: La ora 1. 

Q: Noaptea   ? 

A: Da, noaptea, la ora 01. 

Q: Dar împuşcăturile astea nu le-aţi auzit   ? 

A: S-au auzit în comună, dar nu se ştia că ce fel de împuşcături sunt, numai detunăturile s-au 

auzit. Şi familiile a niciunuia cadavru nu au plecat de acasă, ei au crezut că asta e numai că-i 

bărbat, dar cu copiii, cu femeile ei nu vor avea probleme. Nu a dispărut nicio familie dintre 

ăştia împuşcaţi. La ora 1 şi ceva s-au întors patrulele şi au raportat: „domnule comandant, 

ordinul dumneavoastră a fost executat”. În perioada asta s-a primit un telefon de la Budapesta, 

că… 

Q: Asta aţi aflat pe urmă ce a fost   ? 

A: Tot din ei am aflat, că ei dădeau telefon, cetăţenii din Ip, în fiecare zi, că să dispună 

Budapesta, să trimită soldaţi, să dispună executarea celor care au omorât unguri. Şi s-a primit 

un telefon până la urmă în perioada asta, că să execute vreo 10 români, care cred cetăţenii din 

comună că ar fi vinovaţi. Comandantul zice: „no, avem şi acoperire”, a spus cetăţenilor de 
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acolo din comandament”. Dar, zice, un cetăţean Biro Imre: „ce va fi cu noi dacă totuşi peste 

câtva timp Ardealul va fi cedat înapoi la români   ?”. Comandantul a răspuns: „veţi primi 

replica”, „dar noi nu suntem de acord”, „păi atunci hai să-i executăm pe toţi”. Şi atunci toţi cei 

prezenţi din sală s-au ridicat în picioare şi au strigat: (text în maghiară) „are dreptate donul 

locotenent, aşa să se facă, ca să nu rămână niciunul, să nu ne poată da replica”. Şi în 

momentul acesta s-au organizat echipe pe fiecare stradă, compuse din 5, 6 soldaţi şi cetăţeni 

civili. Şi au început masacrul. 

Q: Spuneţi-mi, ştiaţi de acum, părinţii ştiau că ceva se pregăteşte. Nu s-au gândit să se 

ascundă   ? În noaptea aceea eraţi toţi acasă. 

A: O familie din vecini. O femeie din vecini, Caşo Irina, a venit la maică-mea care era în 

stradă, maică-mea şi i-a spus, citez: „nu ştiu ce va fi cu românii din Ip pentru moartea celor 2 

soldaţi”, această afirmaţie a fost la 3 zile după intrarea armatei, după moartea celor 2 soldaţi. 

Deci ei deja discutau şi ea a auzit discuţiile astea. Mai mult, maică-mea i-a spus la taică-meu 

că ce a spus vecina şi zice maică-mea: „ce ar trebui să facem că să nu se întâmple ceva cu 

noi”. Taică-meu a răspuns: „păi dacă ar fi vrerea cetăţenilor unguri din Ip, după ei, atunci s-ar 

întâmpla orice nenorocire cu noi, dar nu e după ei, pentru că deja au intrat, au început să intre 

administraţie maghiară”. Deci la Nuşfalău era post de jandarmi, şi aşa mai departe. Tot în 

zilele acelea, îmi spune un vecin, îi spunea la taică-meu, Chiş Filip, era de vârsta lui taică-

meu, el lucra la un cetăţean bogat de acolo din sat, maghiar, şi în faţa casei lor era nişte copii 

care se jucau în nisip din şanţ şi copiii puneau în căruţă, ziceau că duce mortul la groapă şi alţi 

copii veneau cu flori, şi zice femeia bogătaşului unde lucra: „ni, măi Filipe, parcă ceva semna 

arată şi copiii, că s-ar putea întâmpla”.  

Q: Se pregăteşte ceva. 

A: Da, uite, zice, „parcă ei ştiu că se va întâmpla ceva, deci toate aceste lucruri dădeau de 

gândit. Q: După (stop)  

A: Înainte de masacru cu o zi, un  cetăţean maghiar, în vârstă de 18 ani îi spunea lui Meze 

Paul, acesta era român, Meze Paul: „măi Pavele, pe voi v-or împuşca la noapte”, „dar de unde 

ştii tu   ?”, „măi, eu am auzit vorbind în comună”, a rămas atât. Pavele Meze dormea în podul 

grajdului cu cei 3 fraţi ai lui şi când a auzit împuşcăturile, el nu avea tată, numai mamă, s-a 

coborât din pod şi a spus la ceilalţi fraţi: „măi, hai să plecăm de aici”, ei nu au vrut să plece 

niciunul. Pavele s-a dus la maică-sa în casă şi i-a spus că ce a spus vecinul său, că românii vor 

fi împuşcaţi în noaptea asta. Maică-sa i-a spus: „vezi de treabă, voi nu aveţi cu nimeni nimic 

şi cu noi nu are ce, nici un motiv să se lege de familia noastră nimeni”. Paul a plecat la vie 

atunci noaptea şi el acolo a rămas în coliba cum îi spunea la vie, restul familiei au murit şi ei 
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aşa cum au murit toţi. Deci am vrut să afirm că o parte din cetăţenii din Ip ştiau ce urmează 

pentru populaţia română. 

Q: Am vrut să vă mai întreb ceva: în [19]44, în primăvară, mai eraţi în sat   ? 

A: Da.  

Q: Atunci când au fost deportaţi evreii din zona asta   ? 

A: Da.  

Q: Aţi văzut ceva, vă amintiţi ceva   ? 

A: Da. Eram premilitar la maghiari, şi ne-a pus şi pe noi, pe fiecare stradă câte 2 să facem un 

fel de pază, şi am văzut cum 3 jandarmi împreună cu unul care era comandantul lor s-a dus la 

familia Ştiglinţ, a intrat în casă, el era dus la… 

Q: Era o familie de evrei din Ip   ? 

A: De evrei, da. Erau mai multe familii, au fost cam 12-15 familii de evrei în Ip. Bărbaţii 

erau duşi toţi la concentrare, numai familiile lor erau acasă şi i-au spus la femeia lui Ştiglinţ, 

zice: „pachetează-te”, jandarmii. Noi ne uitam din stradă. Femeia şi-a adunat acolo ceva haine 

pentru copii şi o duie, ca o plapumă şi a venit căruţa, i-a pus în căruţă cu haine şi cu copii şi i-

a dus la Şimleu. 

Q: Asta aţi văzut   ? 

A: Asta am văzut. Pe strada unde am fost eu prezent, deci aşa au procedat cu toate familiile. 

Însă nu i-a lăsat să pună mai mult de 50 de kilograme, tot bagajul lor să nu depăşească 50 de 

kilograme. Şi fata lui Hişler era pantofar, Hişler, tot evreu, avea o fată frumoasă de vreo 14, 

15 ani, domnii jandarmi au dus-o la postul de miliţie înainte de a-i aduna pe ei cu 2 zile, şi 

acolo au dezvirginat-o, şi fata a venit acasă plângând şi a spus părinţilor şi de acolo am aflat şi 

eu, pentru că eram toată ziua bună ziua ca premilitar, ne-a pus să păzim să nu fugă careva 

evreu, pentru că pe fiecare stradă era familie de evrei, ne punea să păzim că să nu plece 

undeva, pentru că urma să-i adune pe toţi, şi de acolo am aflat şi chestia asta. 

Q: S-au mai întors dintre evreii deportaţi, s-au mai întors în sat   ? 

A: Da, s-au întors, Ştiglinţ a venit acasă, a venit Gruş. 

Q: Familia   ? 

A: El. 

Q: Numai el   ? 

A: Numai el. Familia Gruşpan, şi el a venit acasă şi cu două fete au venit acasă, a venit 

Francovici, dar cu timpul toţi au plecat, nu au stat în comună. Klein Zoltan a venit acasă, deci 

majoritatea bărbaţilor au venit acasă, dar fără familii. Familii numai Gruşpan a venit cu fetele 

şi a venit un băiat al lui Mailic, un băiat de vreo 12, 13 ani, acela a venit săracul acasă, l-am 
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văzut şi pe el. Puţini au venit acasă, copii, bărbaţi au venit mai mulţi, dar nici bărbaţi nu au 

venit toţi. Şi apoi am stat de vorbă cu prietenul meu cu care am umblat la şcoală, cu Bergen 

Zoltan, şi cu Gruşpan Zoltan, şi ăştia au venit amândoi acasă, dar nu au stat, câteva zile, şi au 

plecat toţi. (stop) Vreau să spun că bătăile şi schingiuirile au început înainte de masacru în 

comuna mea.  

Q: Spuneţi-mi, soldaţii au atacat populaţia din sat şi înainte de explozie sau şi înainte de 

explozie   ? 

A: Care explozii   ? 

Q: Explozia din căruţă, după soldaţi. A fost o explozie. 

A: Da. Nu a atacat nici un soldat, pentru că comandantul companiei a afirmat cu tărie în faţa 

soldaţilor că ştie el ce s-a întâmplat, nu românii au provocat. 

Q: Dar înainte de asta, înainte de explozia asta, cu cei 2 soldaţi care au murit. Înainte de asta 

soldaţii au atacat populaţia românească din sat   ? 

A: Nu, nu a fost atacat nimeni. 

Q: Dar spuneaţi că au fost ceva incidente şi înainte   ? 

A: Da. Înainte cu 3, 4 zile de masacru, unii cetăţeni maghiari din comună, cum a fost Vereş 

Francisc, fiul său, Francisc, au bătut pe Mureşan Gheorghe, care se găsea la vie, la lucru, l-au 

bătut de l-au lăsat aproape mort. 

Q: Erau unguri din sat   ? 

A: Ungurii din sat. 

Q: Nu soldaţi   ? 

A: Nu soldaţi. Şi iar… 

Q: Asta aţi aflat   ? 

A: Asta am aflat din el, din om, din Mureşan, Cozma Gheorghe a fost bătut şi maltratat de 

către Foriş Francisc şi Adlevac Valentin. 

Q: De ce tocmai pe ei   ? 

A: În timp i-au rupt şi o mână, aşa l-au bătut. Aveau ură pe el. mai mult, Crişan Filip a fost 

lovit în cap mortal înainte de masacru de către Şoş Mihai. Au mai fost şi alte maltratări pe 

care eu nu le-am aflat. Au fost în timpul masacrului, 7 supravieţuitori, şi am să-i enumăr pe 

fiecare: eu am fost Bulcovan Gavril primul, al doilea a fost Lontea Vasile, a fost maică-mea, 

Bulcovan Floarea, a fost Mureşan Silvia, a fost împuşcată, dar nu a murit, a fost Sârbu 

Victor, care a fost împuşcat, dar nu a murit, Sârbu Victor, când a adunat cadavrele a spus la 

un soldat de ungur: „uite, pe mine m-au împuşcat aici la cap şi eu nu am făcut la nimeni 
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nimic”, „ia să vedem”, a spus soldatul, „întoarce-te”, s-a întors băiatul şi soldatul l-a împuşcat 

în cap.  

Q: Au mai scăpat şi 2 fraţi ai dumneavoastră, nu   ? 

A: Da. Mureşan Silvia a fost împuşcată şi când a venit după cadavre, ea plângea, au executat-

o şi pe ea. Lontea nu a fost rănit şi a fugit. Sârca Maria şi cu Ola Maria au fost împuşcate şi 

duse la cimitir, dar acolo nu erau moarte, ele se mişcau, de unde am aflat acest lucru… a fost 

un singur român la cimitir: Scurtu Victor, în vârstă de 18 ani şi acesta mi-a povestit despre 

cele 2 femei, Sârca Maria de 40 de ani, Ola Maria de 15 ani. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu ele   ? 

A: Le-a aruncat în groapă, ca şi pe ceilalţi, aşa. 

Q: Şi aşa au murit   ? 

A: Aşa au murit, le-a aruncat în groapă. Cei doi fraţi ai mei, cum v-au povestit, ziua s-au dus 

în vecini. 

Q: Ne-aţi spus. Cred că o să ne oprim aici şi rugăm acum băiatul să vină, băiatul 

dumneavoastră, voiaţi să fiţi cu el puţin împreună la sfârşit. Gata, s-a încheiat. Mulţumim 

foarte mult.     
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