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99. Mindszent gettójába 111, Kiskundorozsma gettójába 85 zsidó került. Szen-
tesi Napló, 1944. június 15. Azoknak a településeknek a listáját, ahonnét a zsidókat 
bevagonírozásra Szegedre szállították, közli Harsányi, A szentesi zsidók története, i. 
m., 122. o. Iüsd még Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Iratok a 
Csongrád megyei levéltárból. Magyar Auschwitz Alapítvány, Bp., 1994. 

100. Liptay László ezredes, akit a Szálasi-puccs után rövidesen vezérőrnaggyá 
léptették elő, háborús és népellenes bűnök vádjával a szegedi népbíróság elé került, 
de valamennyi vád alól felmentést nyert 1946. október 23-án. A bíróság helyt adott a 
tanúk azon állításának, hogy a téglagyárban szolgálatot teljesítő csendőrök nem Lip-
tay beosztottjai voltak, mivel Nagyváradról és Zomborról vezényelték át őket, és a bu-
dapesti belügyminisztérium parancsnoksága alatt szolgáltak. Noha Fintát Liptay 
rendelte a téglagyárba, ő a budapesti csendőrnyomozó-parancsnokság alá is tartozott. 
Noha Liptay utasította Fintát, hogy jelentse neki a csendőrök ténykedését, Finta ezt 
elmulasztotta. A bíróság megállapította azt is, hogy Liptay lényegében szemben állt 
mind a németekkel, mind a nyilasokkal. Lásd a fent idézett Nb. 499/1946/11. sz. 
anyagot. Fellebbezés után a NOT 7 évre ítélte. 

101. A m. kir. rendőrség szegedi kapitányságnak 1454/50-1944. sz. bejelentése. 
Belügyminisztérium, Bp. 

102. Pál József, i. m.y 24-25. o. A halálesetek közül harmincnégyet, legtöbbjét ön-
gyilkosság megjelöléssel, a helyi anyakönyvi kerület is bejegyezte. Csongrád Megyei 
Levéltár, Szeged. A listát Pál József idézett cikke is közli. 

103. Lásd Liptay László fent idézett tárgyalási anyagát. 
104. Lásd Pap Róbert fent idézett nyilatkozatát. Hangsúlyozta Finta embereinek 

kegyetlenségét az a többnyelvű, 1945. márciusi felhívás is, amelyet a felszabadított vá-
ros túlélői tettek közzé. Magyar szövegét közli Pál József, i. m., 47-48. 0. 

105. Nyitrai csendőr századosra vonatkozóan lásd Liptay fent idézett tárgyalási 
anyagát. Simon csendőr századosra vonatkozóan lásd Pál József idézett művét, 26. o. 

106. Uo., 26. o. és 30. o. A szegedi népbíróság 1947. november 19-én kezdte meg 
Finta ténykedésének és hollétének felderítését. Rátették a háborús bűnökkel gyanúsí-
tott személyek listájára, akiknek kiadatását kérték a nyugati szövetségesektől. Finta 
ügyét 1947 végén, távollétében tárgyalta a bíróság, és 1948 januárjában ötévi kény-
szermunkára ítélték. 221/1947/10. Belügyminisztérium, Bp. 

Finta 1945. január elején szökött el Magyarországról egy rendőr- és csendőrcsa-
ládokat Nyugatra szállító vonatszerelvény parancsnokaként. Lásd ottani helyettesé-
nek, Tavas Istvánnak az 1945. november 27-én tett vallomását a fent idézett tárgyalási 
anyagban. Az amerikaiak fogságába kerülvén, egy darabig Németország amerikai 
megszállási övezetének egyik hadifogolytábórában élt, majd végül a kanadai Toron-
tóba emigrált feltehetően anélkül, hogy akár az amerikaiaknak, akár a kanadaiaknak 
feltárta volna a végleges megoldásban játszott szerepét. Torontóban évtizedekig két 
étterem tulajdonosa volt A nyolcvanas évek elején lepleződött le, és a kanadai CTV 
televízió 1983. április 3-án mutatta be azt a filmrészletet, amely háborús tevékenysé-
gével foglalkozott. Finta rágalmazási pert indított a tévétársaság ellen, de 1986 szep-
temberében elállt keresetétől. Nem tudta sikerre vinni azt a pert sem (néhány, a 
Toronto Sunnak dolgozó újságíróval, Douglas Creightonnal, Peter Worthingtonnal, 
Dick Chapmannel és George Egrivel egyetemben), amelyet a Kanadai Holocaust 
Emlékszövetség nevében Sabina Citron kezdeményezett 1869/83. iktatószámon. 

| 1988. augusztus 18-án Kanada főügyésze vádat emelt Finta ellen háborús és em-
beriségellenes bűntettek címén. A tárgyalás az Ontario állami Legfelső Bíróságon zaj-
lott 1989. november 22. és 1990. május 25. között. Sokak sajnálatára az esküdteknem 


