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Naszáli Aladár 
 
 
 
I: Ali bácsi, megálltunk egy pillanatra, kazettát cseréltünk. És akkor most folytatjuk a 
beszélgetést. Ott tartottunk, arról beszélt Ali bácsi, hogy- 
NA: Ne is tessék mondani, azt meg is bántam, hogy az mondtam. 
I: Mit bánt meg Ali bácsi? 
 
NA: ((nevet)) Hogy mit láttam ott bent a gettóba. Pakoltak egy autó- vagy egy lovas 
kocsira. Már akkor elmentek a zsidók, már nem vigyázott senki, hanem jött egy-egy 
kocsi, egy-egy finánccal és a tetejére a ruháknak, meg minden, egy gyönyörű hegedű 
föltéve. És mentek be a lakásba mind a ketten még hordani ki valamit és bennem 
akkor még húszéves gyerekbe bennem volt az a pillanat, hogy ezt megkapom, a nagy 
lódenkabátom alatt azt elviszem, elviszem, de nem volt bátorságom. Szóval a mai 
napig se tudom, hogy szégyelljem, vagy=vagy örüljek neki, hogy nem hoztam el, 
mert hogy nem a gazdájához került vissza, az biztos. De hát- 
 
I: Szóval akkor ezek szerint bent járt Ali bácsi- bent járt a gettóban Ali bácsi, amikor 
ürítették ki ott az épületeket. 
 
NA: Akkor ott mentem, jöttem és láttam, hogy azt pakolják föl és ez a hegedű becsalt 
engem ottan, de hát- 
I: És valami mást elvitt Ali bácsi, a gettóból? 
Vitt el valami mást, valami más dolgot? 
 
NA: Hogy kit vittek el? 
 
I: -vitt- Ali bácsi, vitt el valami más dolgot? 
 
NA: Ha nem mertem ezt a hegedűt, akkor mi- milyen- mit nyúljak a- szemét az, amit 
földobálnak, öreg ruhákat, meg azekakat, lábosokat. 
 
I: Kik vitték el ezeket a holmikat? 
 
NA: Ez mindenütt ott voltak a fináncok. Azok vitték el. Azt tudom, hogy egyszer ki 
kellett mennem a izébe, a: finánc-laktanyába és elém tettek egy- már a katonaságnál 
voltam akkor, elém tettek egy ilyen dobozt és teljesen tele volt órával. És aszongya a 
finánc odajött, csak odajött, aszongya, húsz, vagy harmincat szedjen ki belőle, azt 
majd írja alá a papírt. Én kiszedtem belőle, próbáltam a javát, mit tudom én, milyen 
volt a java--------------és aláírtam, hogy elvittem mondjuk 30 órát. Leadtam a 
százados úrnak, az kiválogatta az Omega, meg a Doxa órákat belőle, vagy hatot-
nyolcat. Az nekem emlékezetes marad onnan, hogy egyet ideadott nekem, hogy erre 
vigyázz. Hát nagyon szép Doxa óra volt, föltettem. Mikor hadifogolytáborba 
kerültünk, Linz mellett, ott összeállt egy lett nővel, szép nő volt nagyon. És 
megkértek, hogy- megkértek? Szólt- szólt nekem, hogy a: az asszonya menzeszel, 
nincs rongya, mossam meg neki a rongyait. Hát akkor már nem volt háború, én úgy 
éreztem magam, azt mondtam, ne haragudjon százados úr, ezt már mégse. Jó, fiam. 
Egy héten belül beállított egy amerikai jeep, voltunk ott vagy ezren, ilyen nagy 
laktanyaszerűség, és fölolvasták, közte az én nevem is. És megjelent ő, két amerikai 
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katonával és mondta, hogy add le az órát. De add ide a pisztolyodat. Mert én 
szerveztem ott a társaságot, hogy gyerünk haza. Nekünk nem lehet semmi bajunk, 
dolgozó emberek vagyunk, én nem tudtam, hogy az orosz elvisz, vagy nem visz és 
nem is láttam oroszt és ők meg ugye csak odaát akartak maradni. 
 
I: Ali bácsi, azok az órák- akkor ez még Gyarmaton volt, hogy azokat az órákat ott 
elvette Ali bácsi? Ez még Gyarmaton volt? 
 
NA: Gyarmaton, a gyarmati finánc- 
I: És ezek az órák honnét származtak? 
 
NA: Ez mind tőlük származott, a zsidóktól, mind, a gettóból. Mindenkinek le kellett 
adni és a fináncok voltak a- egy csendőr vigyázott, de a fináncok szedték össze az 
értékeket. És ugye a laktanya kért, mért ne kért volna. Hát ugye egymásnak 
telefonáltak az urak, van itt bútor, van itt ez-az. Nem- 
I: Tudja azt Ali bácsi, hogy konkrétan kihez kerültek dolgok? 
NA: Hogy? 
I: Kihez kerültek holmik, bútorok, vagy bármilyen vagyontárgy? 
 
NA: Nem, nem, hát azt csak nem csinálják úgy, hogy én tudjam. Nem csinálták úgy. 
Azelőtt különösen még, mint mondtam, óriási izé volt, rangkülönbség. Hát engem 
egy úri házba hogy engedtek volna be. Hogy jöjjek megnézni valamit. És mind a 
fejesek vitték el. Mind ezeket a faragott bútorokat. Hát, az vitte, aki bírta. 
 
I: Na de látott bármit is, akkor ezek szerint látta azt Ali bácsi, hogy fináncok szekérre 
pakolták a holmikat és úgy vitték el. 
NA: Igen. 
I: Azok közül felismert valakit, a fináncok közül? 
 
NA: Nem.  
 
I: Mást látott, helyieket, hogy visznek holmikat, tehát nem hivatalos személyeket? 
 
NA: Nem=nem=nem, nagyon titokba mentek ezek, ezt csak nem lehetett megállni, 
meg nézegetni, csak rá lehetett pillantani, meglátni. Vagy elteszem, vagy nem. /Én 
nem mertem eltenni./ ((nevet)) Ez külön=külön- nem így neveltek. Főleg ez a fiatalúr. 
Ez mindig csak a becsületre. 
 
I: Még egy pillanatra visszatérve akkor a háború előtt időszakra. Említette- említette 
Ali bácsi, hogy voltak nyilasok Gyarmaton. 
 
NA: Igen. 
 
I: Aktív volt a nyilas párt? 
 
NA: Nem, nem volt aktív, nem tudok róla, hogy valakit bántottak volna, vagy valamit 
így=így, de lehet mondani, hogy csak a csavargók voltak a- akik sem munkájuk nem 
volt, semmi. Úgy hívtuk az utcasarkon álló emberek, ott gyülekeztek a főutcán, 
beszélgettek húszan, harmincan, nem volt az, hogy mint most, nyugdíjat kap az 
ember, meg=meg segélyeket kap gyerekre. Hát anyám hét gyereket szült, egy fillért 
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nem kapott, hát olyan- megöregedtek, 80 éves koruk- egy fillér nyugdíjat se kaptak. 
Azt csak- vasutas, postás, meg ilyen teheti, mert magyar állam fizeti, ezek kaptak 
nyugdíjat, de bizony anyám- 
 
I: És emlékszik konkrétan nyilasokra, kik voltak a nyilasok? 
 
NA: Nem, nem emlékszem, mert összemosódik már, mert ugyanezek lettek a 
kommunisták. Szóval azért nem tudom már, hogy- 
 
I: Mit csináltak? Tehát volt-e olyan, hogy mondjuk hangoskodtak volna, vagy- 
NA: -nem=nem=nem- 
I: -bántottak volna valakit? 
NA: -nem=nem. Nem tudok. Mondanám őszintén, de- 
I: Voltak gyűléseik? 
NA: Milyenek? 
I: Gyűléseik. Ilyen politikai jellegű gyűlések. 
 
NA: Erről se tudok. Hát ez nem jutott hozzánk el ez a propaganda, hogy állunk be, 
vagy valami. Ezek a (supposok) összeálltak és- ők, de nem csináltak úgy semmit, 
csak nem tudok róla, hogy valakit bántottak volna, vagy- gyarmatiak voltak ők is. Ők 
meghúzták magukat, csak azért mentek be nyilasnak, hogy bemenjenek az üzletbe, 
meg a lakásokba, a zsidók, amit itt hagytak, és vigyék magukkal és vitték. Hát ez volt 
az- 
 
I: Nyilasok vitték el ezeket a holmikat? 
 
NA: Mikor már elmentek a zsidók. 
I: De a holmikat is, vagy csak az üzleteket? 
 
NA: Igen, mindent. Először kiürítették- 
I: De a nyilasok mit kaptak a zsidó holmiból? 
 
NA: Amit akartak, amelyik melyik boltba ment be, összeszedte magát. Ott a- úgy 
hítták, testvérek, nyilas testvér. Ott bemegyek, mi van nálatok. Ez és ez. Bemehetek? 
Menjél be, szedd össze, amit akarsz. Nem volt lajstromozva. Ő: szabad préda volt 
minden. 
 
I: És a nem- a nem nyilasok, az egyszeri lakók, vagy nem nyilasok- 
NA: -igen- 
I: -ők=ők is kaptak azért valamit a zsidó javakból? 
 
NA: Nem kellett itt kapni senkinek semmit. Amit akart, elvitt. Nem kér- osztottak itt 
semmit. Aki akart, fogta magát, bement azt vagy rászóltak, vagy nem szóltak rá. 
 
I: Ez most- miről beszélünk, a boltokról beszélünk, vagy a lakóházakról? 
 
NA: A lakóházak is, úgy volt, hogy aki amibe akart, abba költözött be.  
 
I: De a lakóházakba lakó vagyon- vagy levő vagyontárgyakat is el lehetett vinni? 
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NA: Nincs- nem maradt ott semmi. Az oroszok elfűtötték még az ablakkeretet is. 
 
I: De előtte, mielőtt az oroszok bejöttek volna. 
 
NA: Előtte laktak benne az urak, meg a- a zsidókat mikor elvitték, akkor- nem tudom, 
az anyósom költözött be az egyik- a Szőgyi-házba, de bizony ott azon szegénység 
volt ott. Ami érték volt, elvitték előtte. Ott már üresen állt egy-két hónapig az az 
épület. Azt mindenki vitte, ami- főleg vitték az ágyhuzatot, meg párnahuzatot, ezek 
érdekelték. Ezek voltak a vagyontárgyak, a kincsek.  
 
I: Amikor Szőgyi visszajött, és kiásta azt a kis ládát, akkor mit szólt, hogy ott laknak 
az anyósáék az ő házukban? 
 
NA: Semmit nem- hát amikor ők jöttek vissza, akkor egészen magyarul mondva 
féltek tőlük a civil emberek. Nem tudták, hogy ki mi- mind művezető lett, vagy 
rendőrkapitány, vagy ÁVO-s tiszt. 
 
I: Kikből? 
 
NA: Hát ebből a hazajött zsidókból. Ezek félelemkeltést keltettek. Nem=ne- nem 
kellett- lehetett felelősségre vonni. Övét ásta ki, ő nem kérte a lakást, neki nem kellett 
az a lakás már, mert ő is beköltözhetett volna jobba, de elmentek inkább Pestre, ott 
nagyobb biztonságba érezték magukat, úgyhogy Gyarmaton alig maradt két, vagy 
három család. Ez a Kertész maradt még, meg ez sokáig volt az elnökük, vagy milyen- 
gyámjuk. Ez=ez jött-ment itten, évekig más zsidót nem láttam. Na de hát az igazság 
az, hogy az ember nem ismeri föl, hogy ki zsidó, ki nem. Akkor föl lehetett ugye a 
sárga csillagokról. 
 
I: És azt mondta, hogy féltek a nem zsidók, féltek a visszajött zsidóktól? 
 
NA: Igen. 
 
I: Miért is féltek tőlük? 
 
NA: Hát, kezit csókolom, mindenki vagy lakott a házába, vagy elvitt valami bútorát. 
Szóval senki nem tudta, hogy mi lesz. Bizonytalanság volt. Ugye jöttek a: úgy 
mondtuk, pufajkások, akkor már nem tudta senki, hogy kitől kell félni, kitől nem. 
Mindenki félt mindenkitől. Úgyhogy. 
 
I: És volt ilyen atrocitás, hogy a visszajött zsidók bántottak valakit? 
 
NA: Nem: nem=nem=nem, sohase bántottak. Még- az tisztelet, becsület, azok nem 
jelentek meg kocsmába, azok nem jelentek meg nyilvános helyen, vitákon, meg utcán 
verekedni, meg (hányni), meg köpködni, meg kocsmába. 
 
I: Azt mondta Ali bácsi, hogy azok lettek az ÁVO-sok, meg a re- nem is tudom mit 
mondott. Hogy a visszajött zsidókból lettek a kommunisták, vagy ÁVO-sok? Azt 
mondta el Ali bácsi az előbb. 
 
NA: Hát, nagyon sok- 
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I: De ismer ilyet? 
 
NA: Hogyne! Egyik- van papírom is, ami hazaenged- aláírta mind- 
 
I: De gyarmati? 
 
NA: Gyarmati zsidó volt. 
 
I: Hogy hívják? 
 
NA: Lőwy Márton. Meghalt régen. 
 
I: És mi lett a háború után belőle, amikor visszajött? 
 
NA: Hogy micsoda? 
 
I: Mi lett belőle, amikor visszajött a háború- 
 
NA: Csen- ÁVO-s tiszt. 
 
I: Itt, Gyarmaton? 
 
NA: Itt, Gyarmaton. Nem- nem nagyon ő: izélta- bántotta az embereket. Nekem is 
minden további nélkül jelentkezni kellett, hogy hazatértem és a titkárnőjének 
odaszólt, hogy állítsa ki a papírt. Kiállította, mai nap is valahol dugdosom. Minek, 
nem tudom. A hadifogságból hazatért. Volt- bizottság, igazoló bizottság, akik elé 
kellett állni, de nem csórónak, kefegyárba dolgozó csórónak, mint én voltam. 
Akiknek volt bor nagykereskedésük, vagy ilyesmi. Ezeket megkérdezték, hol, mint, 
mit, de hát nem volt- nem=nem mondhatom én azt se, hogy izébe volt ’56 után volt 
pofozkodás bőven. Ha pofozkodásnak lehet mondani, egyoldalúan, az- 
 
I: Ali bácsi, még visszatérve a háború előtt időszakra. Azt mondta, hogy azért 
előfordult az, hogy a- tehát, hogy annak ellenére, hogy jó viszony volt a zsidók és a 
nem zsidók között, voltak kisebbfajta, kisebb atrocitások. Tehát volt olyan, hogy ő: 
tehát még amikor itt voltunk a múltkor, akkor említette, hogy volt olyan, hogy=hogy 
esetleg a gyerekek között voltak konfliktusok. 
 
NA: Főleg igen, de csak mert azok is olyan pajeszosak. 
 
I: Ez hogy volt? 
 
NA: Voltak ezek a komoly zsidógyerekek, tizenévesek és ilyen hosszú pajeszuk volt, 
így lelógott és azt állandóan göndörítették és hát a másik gyereket, a- az evangélikust, 
a katolikust, a katolikus meg a zsidót- ez mindig a gyerekek csínje között volt, ez 
meg külön ingerelte a gyerekeket, hogy ezek- volt olyan, amikor ugrott és levágta az 
egyiknek. Ilyen- azt az izét, fájdalommentesen, de őneki az=azt egy szimbólum volt, 
hogy ő. 
 
I: Mit csináltak erre a zsidó gyerekek, akiket- akikkel ilyen történt? 
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NA: Hogy mit csináltak? 
 
I: Mit csináltak, hogyan reagáltak erre a zsidó gyerekek? 
 
NA: Elszaladtak. Hát mit tehetett. Akkor már, mikor egy emberiség úgy meg van 
félemlítve, mint ők voltak, akkor már onnan csak menekülni lehet. Nem beszélve 
arról, hogy ezek bandába mentek. A=a zsidó=zsidó sose volt erőszakos. Nem volt 
verekedős, nem kocsmajáró ember volt. Az ésszel dolgozott.-------- 
 
I: Ali bácsi, említette azt, hogy a gyárban is sok zsidó dolgozott, tehát a Lázáréknál. 
Sok zsidó kollégája volt. 
 
NA: Igen. 
 
I: És egyre többen voltak. És mutatta azt a csoportképet is. 
 
NA: Hogy mit csinál? 
 
I: Volt egy csoportkép, ami készült. 
 
NA: Igen. Hát majd megpróbálom a nevüket- néha eszembe jut egy-egy este, 
egyeiknek-másiknak a neve, de jobb kollégák nem kellettek, mint ők. Én különösen 
csak azt tudom mondani, egy hétgyerekes családból, nagyon szegény családból 
voltam ottan, hiába volt iparos az apám, nem szeretett dolgozni, ez az igazság. És aki 
nem dolgozik, és hét gyerek van, ott azért- én voltam az egyetlen, aki vitte haza a 6 
pengő 80-at. Akkor nem úgy volt, mint most, a fiatal elmegy dolgozni, aztán vesz 
magának ruhát, cipőt, meg elmegy szórakozni. Akkor fizetés volt, este hazamentem, 
lerakni egy fillérig a 6,80-at, és abból visszaadott, nem tudom, egy 60 fillért. 
Mindennap megebédelsz 10 fillérért. És akkor vettem egy negyed kiló kenyeret, meg 
10-15 deka zsírt a tíz fillérből, szóval akkor kegyetlen életsors- nekünk is, nemcsak 
őnekik is, sajnáltam őket, sose tudom megérteni, hogy ez ennyire elfajulhatott, mert 
kisgyerekeket elvittek, meg megöltek, szóval ezt=ezt nem lehet---Énbennem sokkal 
több a bosszú a németek iránt. Pedig olvasok állandóan újságot és azt mondja, hogy 
nem tehet a mai fiatal arról, hogy mit csináltak a szülei. De én mindig azt tartottam, 
egyáltalán hogy maradhatott meg egy szülő. Háború után, mikor végigtarolták 
Európát, nemcsak Oroszország- úgy ag- aggatták, lődözték, hogy partizán, meg 
minden. Kutyába se vették az embereket. És utána ők voltak a legjobban fölháb- és 
ami a legérdekesebb, az a szerencsétlen orosz. Most ne értsünk semmi politikát belőle 
ki, az a szerencsétlen orosz, aki együtt aludt a disznójával, vagy a kecskéjével, olyan 
szegénység volt, az győzött, meghalt húsz-harmincmillió közülük és az a disznó, 
amelyik ezt véghezvitte mind, azok most Európa leggazdagabb emberei és jól élnek. 
Hát bocsánatot kérek, ez=ez nekem a begyemet nagyon szúrja. 
 
I: Ali bácsi, említette, hogy a gyárban ugye voltak zsidók, zsidó kollégák. Készült 
egy csoportkép. 
NA: Igen. 
I: És azt is említette, hogy azon nem nagyon voltak zsidók, azon a csoportképen, ami 
a kollégákról készült a gyárban. 
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NA: Már a főnökök nem voltak. 
 
I: Igen. 
 
NA: Csak egy, ez a fiatalúr- 
I: -így van- 
NA: -de tessék elképzelni, 120- kb. embert alkalmaztak és ők hárman vezették. Még 
gépírónő se volt. És ők vezették és fizetéskor a 120 embernek egy cserép, ilyen kis 
virágcserép volt, és abba volt bedobva 6 pengő, 10 pengő, 8 pengő, nevestül 
(…József, Nagy József, izé) és akkor ott állt a sok ember, és ahogy szólították a 
nevét, beleöntötték a markába a pénzt egy cédulán és el volt intézve. Nem volt=nem 
volt egy a tanácson, amin most van vagy 150 ember, ott volt kb. öt, vagy hat ember. 
 
I: Értem. Az lehetséges, hogy ők annyira- tehát hogy azért nem voltak ezen a 
csoportképen a zsidó kollégák, merthogy féltek, vagy visszahúzódóak voltak már 
akkor? 
 
NA: Nem, ez a család más család volt. Mert a zsidók vannak rajta, akik dolgoztak. 
Azok dolgoztak. De a vezetőségből csak a Lázár család, a Nikolsburger család az 
nem jelent meg. Az három lépés távolság. 
 
I: Említette a múltkoriban, hogy aztán később látott még zsidókat, amikor elkerült 
Magyarországról- 
NA: -igen- 
I: -a katonasággal- 
NA: -igen, Dunántúlon- 
 
I: Igen. Hogy volt az? Hol látta- hol látott még zsidókat? 
 
NA: Hm, nem tudom ezt pontosan megmondani, hogy megálltunk, vételezni voltunk 
egy német autón, teherautón. Az annyit jelentett, hogy ez a német is perfekt magyar 
volt, ide az való- Ausztriából volt. És vittük a papírt, hogy mit. Elmentünk a raktárba. 
Hát: kezi’ csóklom, ott merem mondani, hogy cigaretta volt egyik raktárba, tízezer 
ilyen karton. Ha ötöt elvittem volna, se bánták volna. Nem tudtam hova, minek. 
Szóval a- mentünk a szeszt vételezni. Aszongya, hogy a izét, az őrmester. Mondom, 
nem tudna adni belőle egy pár litert? Aszongya, hozzál üveget, hozzál demizsont, 
vagy üveget, adok ajándékba. Egy héten belül itt vannak az oroszok, elviszik mind. 
Végigszaladtam a falun, vagy tíz ember, családon, egy helyen nem tudtam egy literes 
üveget kapni, még pénzért se, úgyhogy nem vittem. Nem ittam én, csak jó csereáru 
volt. 
 
I: Hogy volt ott a zsidókkal? Ez hol volt pontosan akkor? Nem Kőszegen volt? 
 
NA: Kőszegen, Kőszeg=Kőszeg. 
 
I: És akkor ott látott zsidókat? 
 
NA: Igen, ott megálltunk valami miatt, ez a: izé, német, és én is kiszálltam, hogy 
megjáratom magam és láttam, egy futballpálya nagyságú rét volt, itt fönt, ilyen 
magasságba volt a part, itt álltak végtelen elegáns németek, mert mi magyarok 
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nagyon lerobbant semmik voltunk. És ők meg elegáns csizmába, kesztyűbe, stb., 
korbács a kézbe. Ők egy szót nem szóltak a zsidókhoz, de hozzánk se szóltak, 
hozzánk se, (ahogy emlékszek) csak lekiabáltam oda. Czei- Céz- nem tudom a nevét 
hirtelen- 
 
I: Kaisinger- 
 
NA: Milyen? 
I: Kaisinger? 
NA: Kaisinger. Mit csinálsz, Kaisinger? 
 
I: Ki volt ez a Kaisinger? 
 
NA: Egy zsidó gyerek, velem játszott mindig, egyidős volt, ő is olyan 22, 
bevonultatták és száz zsidó terrorizálta, német nem piszkolta be azzal a kezét, hogy ő 
odamenjen, megüsse, vagy valami. Megütötte ő, volt nála akkora bot. Amelyik nem 
sietett a sorba beállni, úgy oldalba vágta, hogy annak a rendje. Ezeket hívták 
kápósoknak, mert háború végén, ha ezek elkapták, ki is végezték. Mert ezeknek- ez 
nagyobb bűn volt a zsidóság szemébe, hogy a saját fajtáját ütötte-vágta. Nem kellett a 
németnek hozzányúlni. 
 
I: És akkor beszélt evvel a Kaisingerrel? 
 
NA: Nem tudtam vele beszélni, mert azért annyi merszem nem volt az én kis 
rangommal, hogy az ilyen elegáns tisztek, németek ott állnak.--Néz- nem szóltak 
nekem, hogy miért kiabálok oda. 
 
I: Esetleg munkaszolgálatosok voltak, Ali bácsi? 
 
NA: Valószínű munkaszolgálatosok- 
I: Csak férfiak, vagy voltak közöttük nők is? 
 
NA: Nem- nő nem volt köztük egy se, csak férfiak voltak. 
 
I: Említette a múltkor Ali bácsi, hogy Németország- hogy Ausztriában is látott 
zsidókat. 
 
NA: Igen, az borzasztó volt. Az=az úgy, hogy gondolkodtam azóta, hogy egy falun 
mentünk keresztül- 
I: Merre? 
 
NA: Mondjuk Linz felé. És a kapu alatt ült egy öreg csontváz, halott. Mentünk 100 
méterrel odébb, (az autó) ott újra. Legalább tíz ilyet láttam és a végén, ahogy értünk, 
ott állt a német katona, előtte ment kb. ötvenet vezetett egy német, de mind csak 
támolygott. Ki voltak éhezve, csont soványak voltak és a legvégén, az utolsónál még 
kétszer-háromszor fölszólította ezt, hogy keljen fel és menjen. Hogy kelt volna föl, 
nem bírt fölállni. És egész egyszerűen idenyomta a tarkójához a pisztolyt és lelőtte. 
Hát, olyan ingerem volt, hogy milyen jó volna nekem, van is nálam pisztoly, azt a 
németet lelőni. Na de hát tisztekkel, tele volt mind, menekült tisztekkel, magyar 
tisztekkel- nem lehetett bennük megbízni, mert ők egymásba se bíztak. Nem volt 
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mind németbarát, de nem merte kimutatni, hogy ő nem németbarát. Onnan kapta a 
fizetést, a jólétet, ugye és- 
 
I: Kik voltak ezek az emberek, akik támolyogtak? 
 
NA: Zsidó munkaszolgálatosok, ilyen auschwitzi táborból valahonnan. 
 
I: Honnét lehetett ezt tudni? Honnét tudta ezt Ali bácsi? 
 
NA: Honnan tudtam? Hát rájuk kellett nézni, hogy üres volt a főút mindig, nem volt 
egy autó, aki ment, vagy valami. Ezeket terelték. És szó szerint fogták egymást, 
támogatták. Amelyik kidőlt, leült, örült, hogy agyonlőtték, nincs tovább. 
 
I: Sárga csillag volt rajtuk? 
 
NA: Volt=volt, volt. Lehetett látni, hogy ő zsidó, persze. 
 
I: Azt lehetett tudni, hogy magyar zsidók, magyarok voltak? 
 
NA: Egész biztos magyarok voltak, mert ez még itt volt, Ausztriába, ez közel volt a 
határhoz. Ez valamelyik tábornak volt a lakói és ezeket kísérték valamelyik másik 
táborba. Mert azért már akkor, mikor menekültek, mind, hát én is mentem velük, hát 
azért mentünk, mert tudtuk, hogy nemsokára vége lesz, hát jönnek az oroszok. Nem 
volt mese, szaladt mindenki a bőrét menteni. Hogy lehetett volna ellenállni. Ez a 
szerencsétlenek saját fajtáikat is Berlinbe agyon hagyták lőni, már százszor 
fölszólították őket, hogy adják meg magukat. Nem adták meg. Ők megadták volna, 
csak a vezetőjük nem. 
 
I: Ali bácsi, köszönjük szépen, akkor itt most álljunk le. 
Egy pici megálltunk és igazából már csak egy kérdésem van Ali bácsihoz. Lenne-e 
még valami, amit elmondana nekünk. Van-e még bármilyen története, ami=ami 
érdekes lehet számunkra? 
 
NA: Kezi’ csókolom- 
 
I: Ami a zsidókkal kapcsolatos, a második világháborúval kapcsolatos. 
 
NA: -gondolkodtam én ezen sokat. Visszafelé, ahogy jöttünk, mint hadifoglyok, én is 
jelentkeztem, mint szlovák és ott egy ilyen táborba bekerültünk, persze ott is volt 
külön egy nagy épület, amibe csak zsidók voltak. De ezeket a: izéket, a: ukránokat 
mind elvitték aztán, ott elegánsan föl voltak öltözve. Ezek nem egyszerű hadifoglyok 
voltak, ezek átállt- hát az orosz (csalta vissza), pullman-kocsikba ültette őket, azt 
hitték, hogy hazamennek. 
 
I: Ezek az ukránok voltak- 
NA: -igen- 
I: -akikről most beszél? Nem azt mondta, hogy voltak ott zsidók is? 
 
NA: Voltak zsidók, ott találkoztam az Elfer mészárossal és nagyon megörültünk 
egymásnak és beszélgettünk sokat. Hát azt mondja nekem, hogy mit tudok, hogy kik 
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mit loptak. Hát mondom, ne haragudj, egyet láttam, vitt egy kiló mohae- vagy moher 
pamutot. Nem mondom, mit mondott rá. (Hagyd már …) kit érdekel egy kiló pamut. 
Hát aranyról beszélek. Hát ne haragudj, arany- aranyhoz hogy jutott volna egy ember. 
Hát azt mindenki elásta. Amit nem adott le. Hát azt senki nem hordta, hogy itt van 
nekem aranyam. Vagy valami. A vagyonát mindenki mentette. Hát ott=ott nem 
kerülhetett- ott=ott érték volt egy pokróc. Mikor odamentem az ablakhoz, integettem, 
mert beszélgetett az Elfer ottan. Innét elkapta az egyik lesoványodott zsidó gye- 
lehetett 30 éves, most majdnem azt mondtam, bácsi, elkapta a karomat, azt mondja: 
/Tolvajt fogtam!/ ((kiabáló hangon)) Megfordul az Elfer, aszongya, hát már te 
szerencsétlen hülye, hozzám jött, barátom! /Nem, el akarta vinni az egyik pokrócot!/ 
((kiabáló hangon)) Menjen már a csudába. Még jó, hogy nem lincseltek meg. Meg 
hát ott is voltak állapotok. Olyan, hogy ha vécére akart valaki menni, bocsánat, hogy 
ezt mondom. Itt volt a vécé és itt volt a kaka teteje. Nem volt, aki kitisztítsa, ugye 
borzasztó állapotok voltak. 
 
I: Ez merre volt? 
 
NA: Linz, Linz és Passau között, Ausztriába. 
 
I: De ezek már a- tehát ezek a menekültek voltak, akik felszabadultak a táborokból, 
vagy- 
 
NA: Igen=igen=igen, ezek- nem is annyira a táborokból menekültek voltak ezek. 
Ezek inkább olyan jólöltözött és jó karba levő emberek voltak, hogy ezek inkább az 
átállt ukránok- több százezer átállt a némethöz. 
 
I: Értem, de a zsidókról beszélek. A zsidók, akik ott voltak, ők=ők táborokból 
kerültek oda. 
 
NA: Hát azok- igen, nem figyeltem jó. Azok külön voltak, táborokból jöttek. Ez 
külön kaptak egy vagont, külön kaptunk mi is, szlovák partizánok egy vagont. És 
hozzácsatolták a menethöz, amelyik jött Pozsonyba. 
 
I: És mondott ez a- hogy hívták? Elfer? 
 
NA: Elfer. 
 
I: Mondott valamit, hogy ő hol volt? 
 
NA: Nem, nem beszélt arról, nem. Örültünk, hogy éltünk. Egyformán. Nehogy azt 
tessék hinni, hogy az amerikaiak etettek minket. Ha szereztünk valamit ettünk, ha 
nem szereztünk, nem ettünk. Nem úgy volt az, hogy ő- annyiba volt jó, hogy nem 
vittek Szibériába, nem fagytam meg, de odamentem hozzá, akkor há- elvettem a 
pisztolyát, megnéztem. Mutassa meg, odaadta, nem vo- volt ellenség- 
 
I: Kinek a pisztolyát? 
 
NA: Parancsol? 
 
I: Kinek a pisztolyát? 
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NA: Az amerikai katona. Nyugodtan odaadta, nem törődött az úgyse. De azt 
jelentették ott egy- mikor betereltek egy nagy szántóföldre, mondjuk ötezer embert, 
bejelentették magyarul, meg németül, hogy tíz kilométeres körzeten túl nem szabad 
senkinek elmenni. Na, hát az tetszik tudni mi, a tíz kilométeres, öt tábort elhagyott, 
mindig tíz kilométer, az ment haza, aki akart. Hát az- azok örültek, hogy nem kellett 
etetni az embereket. Ők=ők olyan örömkatonák voltak, nem=nem kellett tőlük félni. 
Úgy- de mondom, nem volt ebédosztás, vagy ilyesmi. Volt ott a táborba egy hentes, 
árulta a lófasírtot. Sütötte reggeltől esti, ekkorákat. Én nevettem rajtuk, nekem volt 
százezer pengőm, amit összecsencseltem ott, Ausztriába. Ettem- egy fogorvosnál 
voltam beszállásolva, nem volt semmi dolgom. Hát nem mehetek vezérkari tisztek 
közé, mint egészségügynek semmi közöm, hát nem áll velem szóba. Ott elvitt 
magával ez is, én jöttem-mentem. Mi kéne neked? Pengő, vagy korona? Kéne tízezer 
pengő. Adjál 15 ezer koronát. Maradt ötezer. 
 
I: Ali bácsi, van még olyan története esetleg, ami a zsidókkal kapcsolatos? Hogy mi 
volt velük a második világháború előtt, alatt, vagy utána közvetlenül? Szóval van-e 
még ilyen történet, amit elmondana esetleg nekünk? 
 
NA: Kezi’ csókolom, elmondanám, de nem tudok. Nem=nem- hogy mondjam, nem 
tudok jót se mondani, külön, ami kimagaslik, mint nekem félisten volt a fiatalúr, mást 
nem ismertem úgy, közelről, de rosszat meg pláne nem tudok mondani. 
 
I: Ali bácsi, köszönjük szépen akkor a beszélgetést! 
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