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În acest interviu Ioan Perneș, născut în data de 23 iulie 1915 în Treznea [Trăznea] (România 
de astăzi, aflat în Ungaria la data evenimentelor relatate), povestește evenimentele la care a 
luat parte în data de 9 septembrie 1940 și în zilele următoare, după predarea nordului 
Transilvaniei către Ungaria ca urmare a celui de-al doilea Dictat de la Viena. El mai relatează și 
evenimentele din anii 1942 și 1943, când a fost soldat în armata maghiară pe frontul din Rusia; el 
povestește despre îndatoririle sale militare, precum și despre îndatoririle batalioanelor de muncă 
evreiești care au fost aduse pe front de către armatele germane si maghiare. În ultima parte a 
interviului el povestește despre adunarea evreilor din Transilvania din 1944 în timpul retragerii 
trupelor maghiare. 
 
 
[01:] 00:25:00 – [01:] 04:27:59 
 
El povestește atacul armatei maghiare asupra satului Treznea, care a avut loc în 9 septembrie 
1940; el era la plug în afara satului când în jur de orele 11:00-12:00 au început împușcăturile; 
povestește cum proiectile de tun au lovit turnul bisericii din sat. El își aduce aminte că preotul a 
fost omorât și niște femei din sat au venit și când i-au văzut trupul acestuia au spus tuturor să 
fugă fiecare pe unde poate pentru că ungurii vor împușca pe oricine găsesc. El își amintește că a 
venit către sat ascuns prin pădure și astfel nu a fost văzut; își amintește că nevasta, soacra și 
câteva surori de-ale sale erau în casă și cu toții au mutat haine în pivniță pentru că satul începuse 
să ardă, soldații maghiari dând foc la case; spune că în jur de 50 de case au fost arse. El spune că 
și casa parintească în care trăia tatăl său a fost arsă, iar maghiarii l-au împușcat pe tatăl său 
înainte ca Perneș să ajungă acasă, iar trupul tatălui său fusese lăsat să ardă în casă. 
 
[01:] 04:28:00 – [01:] 08:55:59 
 
El își amintește că cele 14-15 familii de consăteni maghiari au ieșit și le-au spus celorlalți să iasă 
din case și să stingă focurile, pentru că soldații nu le vor face nimic. El a ieșit împreună cu frații 
săi și au potolit focul de la casa părintească, iar atunci au descoperit cadavrul tatălui lor; își 
amintește cum a mers împreună cu un prieten ca să mute trupul fratelui acestuia care fusese 
omorât pe deal; își amintește cum în ziua urmatoare sătenii maghiari au ieșit și le-au spus 
românilor să meargă să-și ia morții de pe unde erau ca să-i îngroape în cimitir, fără preot 
(deoarece acesta fusese omorât); își amintește cum maghiarii le-au spus să ia și trupurile evreilor 
care fuseseră omorâți și toți morții au fost îngropați în cimitirul creștin; își amintește cum el și 
fratele său și-au îngropat tatăl. 
 
[01:] 08:56:00 – [01:] 16:46:59 
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El se concentrează pe evenimentele din 9 septembrie. El povestește un incident în care a fost 
implicat fratele său: soldații maghiari au strâns și încolonat săteni români în mijlocul satului, 
după care i-au dus la jumătate de kilometru în afara satului și i-au aliniat ca să-i împuște; i s-a 
povestit că doar trecerea din întâmplare a unui înalt ofițer maghiar [nu știe dacă era colonel sau 
general] i-a făcut pe soldați să-i cruțe pe săteni. El își amintește că preotul satului a fost printre 
primii care au fost omorâți și că un ofițer maghiar le-a scăpat pe soția și pe fata acestuia 
spunându-le să plece; povestește cum casa preotului a fost arsă împreună cu trupul acestuia, 
numai picioarele cadavrului rămânând nearse; spune că o mătușă a sa le-a dat niște haine soției și 
fetei preotului, iar cele două au scăpat in România. El își amintește că 3 evrei care locuiau la 
moara satului [moara era proprietatea evreilor] au fost omorâți de soldații maghiari. El mai 
povestește, la întrebarea intervievatorului, despre un consătean Vasile Hurzu [Urs, Hurz] care a 
fost luat înafara satului și împușcat pe deal; povestește cum el împreună cu fratele lui Hurzu a 
mers să mute trupul și după ce l-au mutat l-au acoperit cu frunze; povestește că a doua zi fratele 
s-a întors și a luat trupul lui Hurzu și l-a îngropat în cimitir.  
 
[01:] 16:47:00 – [01:] 22:06:59 
 
El povestește despre perioada din 1942 când a fost recrutat în armata maghiară; a fost dus la un 
batalion în Komáro [Komaru, Comaro], împreună cu alți 3-4 săteni din Treznea; povestește că 
a fost dus pe linia întâi a frontului, care atunci era în apropiere de Kiev (Ucraina); a facut parte 
din trupele de partizani timp de 2 luni, iar după aceea nouă luni și jumătate a fost în linia întâi a 
frontului; spune că a fost în prima linie de la Kiev până când frontul a ajuns la cotul Donului; 
povestește că a fost rănit în data de 18 ianuarie 1943, în jur de miezul nopții [își arată cicatricile 
de pe față pe pometele stâng și pe nas]; a fost lăsat acasă în urma rănilor; spune că se bucură că a 
fost rănit, pentru că altfel ar fi murit de frig; povestește că a fost pus într-un tren de răniți 
împreună cu alți 300-400 de oameni; își amintește că l-a întrebat pe sergentul său unde merge, iar 
acesta nu știa; spune că drumul înapoi a durat 7 zile și 7 nopți și că au venit prin Ucraina, Polonia 
și Cehoslovacia până în Ungaria; își aduce aminte că partizanii ruși stricau calea ferată iar trenul 
trebuia să aștepte în gări pentru ca aceasta să fie reparată. 
 
[01:] 22:07:00 – [01:] 27:59:59 
 
El povestește despre situația evreilor aduși pe front ca batalioane de muncă pentru a săpa tranșee, 
atât pentru infanterie cât și pentru tancuri; își aduce aminte că un sergent maghiar l-a pus să-i 
supravegheze pe muncitorii evrei, spunându-i să-i bată dacă se opresc din săpat; povestește cum 
le dădea rația sa de țigări pentru că el nu fuma; spune că evreii aduși pe front erau veniți din 
Ardeal (Transilvania). El povestește despre perioada sa de convalescență după ce a fost rănit; a 
stat la un spital în Rusia cam 2 săptămâni, apoi armata rusă a avansat și răniții au fost mutați 100 
de kilometri mai în spatele frontului, unde o comisie medicală l-a eliberat de front; a fost adus la 
spitalul din Dobrițări [Dobrițeri, Dobriței] și după accea la spitalul din Mișcolț [Mishkolț], 
unde a stat 2 săptămâni după care i s-a dat concediu medical acasă de o lună; își aduce aminte că 
a ajuns acasă la sfârșitul lui februarie 1943. El povestește că după concediul medical de o lună s-
a întors la batalionul de la Komáro unde a stat în spital, a fost examinat de o comisie medicală și 
i s-a dat concediu medical nelimitat. El își aduce aminte că a fost din nou chemat în armata 
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maghiară când linia frontului ajunsese la Turda (in Romania); spune că atunci s-a ascuns 1-2 
săptamâni până când armata rusă a ajuns la Treznea. 
 

[01:] 28:00:00 – [01:] 33:29:59 
 
El povestește, fiind întrebat, de situația evreilor de pe frontul de la Don și spune că ofițerii 
maghiari se purtau foarte rău cu aceștia; își amintește că era în patrulă și erau evrei morți și de o 
parte și de cealaltă a cărării pe care patrula; spune că acești evrei nu fuseseră împușcați ci 
muriseră de frig. El mai menționează și parte din sarcinile sale pe front. El povestește că atunci 
când s-a întors din Rusia mai erau încă evrei în Treznea, și că aceștia au fost adunați în 1944. El 
spune că în 1944 a văzut coloane cu evrei fiind aduși pe drumul dinspre Bucium; povestește că 
cele 4-5 familii de evrei din Treznea au fost luate în coloană și au fost duși către Zalău; spune 
că nu mai știe ce li s-a întămplat; își amintește că doar 2-3 evrei dintre cei care au fost în lagăre 
de muncă s-au mai întors în sat, dar ei s-au întors abia dupa ce s-a terminat războiul. 
 
[01:] 33:30:00 – [01:] 35:02:59 
 
El mai povestește despre un atac împotriva companiei sale când era pe front...[caseta se termină 
înainte ca el să termine povestirea] 
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