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0470                                                   VERBOVSZKI Sándor 
Az eljárás lezárult ítélet nélkül. 

A dr. CSATÁRY László Lajos ügy 
jogi és kriminalisztikai anomáliái a dokumentumok tükrében. 

 
„A meglelt igazság, légyen bár orcája sokféle, 

soha nem csalfa, de mindig csak egy.” 1 

 
944. III. 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, és néhány héttel később 
Kassán keresztül megkezdődött a magyarországi zsidóság deportálása, amely érintette a 
Kassa környéki zsidók jelentős részét is. 1944. X. 15-én SZÁLASI Ferenc átvette a hatalmat 

Magyarországon, és ezzel újult erővel folytatódott a zsidók, a politikailag másként gondolkodók 
üldözése és likvidálása. 

Ennek, a Kassán 1941. VII. 1945. I. 18-ig terjedő időszaknak tette kényszerű főszereplőjévé 
dr. CSATÁRY László Lajost2 a Magyar Királyi Rendőrség segédfogalmazóját, a jeruzsálemi Si-
mon WIESENTHAL Center (SWC) vezetője. 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1942 őszétől 1944. október végéig szolgált a Magyar Királyi 
Rendőrség személyi állományában segédfogalmazóként az 1938-as első bécsi döntés alapján a 
Magyar Királysághoz csatolt felvidéki Kassán a rendőrkapitányság kötelékében. (A polgári 
magyar állam időszakában Magyarországon úgynevezett kontinentális típusú rendvédelmi 
modell működött, amelynek az volt a lényege, hogy a rend fenntartása alapvetően két testület 
működésén nyugodott a rendőrség és a csendőrség szervezetén. Emellett a rendvédelmi 
modellben részt vettek még a pénzügyőrség, a határőrség, a testőrségek, a koronaőrség, a kép-
viselőházi őrség és a mai fogalmaink szerinti büntetés-végrehajtás, amelyet a korabeli termino-
lógia szerint fegyőröknek hívtak.3 1919 októberéig kétféle rendőrség működött Magyarországon 
az állami rendőrségek, a fővárosi rendőrség 1872-től, majd 1881-től,4  a határrendőrség 1906-
tól5 és a fiumei állami rendőrség 1916-tól,6  valamint az önkormányzati rendőrségek. A törvény-
hatósági jogú és a rendezett tanácsú városok önálló rendőri szervezetekkel rendelkeztek.7 A ma-
gyar rendőrségeket pedig 1919-ben — a fővárosi rendőrség mintájára — államosították.8 Vi-
déken a rendet pedig a Magyar Királyi Csendőrség tartotta fenn.9 A polgári magyar állam idő-
szakában a rendet kétféle típusú rendvédelmi testület tartotta fenn: a katonailag szervezett fegy-
veres őrtestület és a polgári fegyveres őrtestület. A katonailag szervezett fegyveres őrtestület 
tagjai személyükben katonának minősültek, függetlenül attól, hogy a testületük mely tárca irá-
nyítása alá tartozott. Mint katonák a honvédelmi tárca kompetenciájába tartoztak ugyan, a 
testületük irányítását, ellátását azonban az illetékes szaktárca valósította meg. A katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületek személyi állományának tagjait a katonákra általában vonat-
kozó jogok illették meg, illetve kötelezettségek terhelték. E testületeken belüli belső függelmi vi-
szonyok katonaiak voltak. Ezzel szemben a polgári fegyveres őrtestületek személyi állományá-
nak a függelmi viszonyai nem katonaiak, hanem hivatalnokiak voltak. A személyi állomány az 
alá a tárca alá tartozott, amely a testületet irányította és annak anyagi ellátását is biztosította. 
A polgári fegyveres őrtestületek személyi állományainak tagjai személyükben nem minősültek 
katonának, így rájuk a katonák általános jogosultságai és kötelezettségei sem vonatkoztak.10 Az 
önkormányzati és állami rendőrségek, majd az államosított magyar rendőrség is polgári fegy-
veres őrtestület volt. A magyarországi rendőrségek államosításáig valamennyi rendőrség önálló 
rangrendszerrel rendelkezett, 1919-ben azonban a fővárosi rendőrség rangrendszerét tették 
általánossá az új államosított magyar rendőrségnél.11 Ezen testület neve Magyar Királyi Állami 
Rendőrség volt, amelyet 1931-ben — szervezeti módosításokkal egybekötve — Magyar Királyi 
Rendőrségre változtattak.12 1944-ben a Magyar Királyi Rendőrségnél — háborúra való tekin-
tettel — bevezették a katonai rangokat.13 A magyarországi rendőrségek, majd az államosított 
rendőrség egyenruházata azonban sohasem volt azonos a honvédség, illetve a társ rendvédelmi 
testületek egyenruházatával, így a különböző egyenruhát viselő személyeket nem lehetett össze-
keverni.  a szerk.)  (I.sz. melléklet)  

Mivel a kassai rendőrkapitányságon ő beszélte anyanyelvi szinten a német nyelvet, dr. HOR-
VÁTH György, Kassa akkori vidéki rendőrfőkapitány helyettese a tolmácsolással és a német pa-
rancsnoksággal történő összekötő tiszti feladattal bízta meg. Feladata a magyar rendőrség és a 
német egység vezetője közötti információk közvetítéséből állt, így mind a rendőrségen, mind a 
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városban az ő neve vált ismertté, és ez által maradt meg sokak emlékezetében. Nevét a háborút 
követően Magyarországon a dr. HORVÁTH György volt kassai vidéki rendőrfőkapitány helyettes 
ellen lezajló népbírósági eljárásban14 is felhasználták. Szlovákiában pedig kollaboráció és fa-
siszta megszállás bűncselekmény elkövetése miatt dr. CSATÁRY László Lajos, mint volt magyar 
kassai rendőrkapitány ellen indult népbírósági eljárás,15 melyet halálos ítéletével zártak le. 

Ez a több mint 70 év távlataiba is visszanyúló nyomozás nem lehetett volna eredményes, ha 
a levéltárakban és közkönyvtárakban történő kutatásaim során az ott dolgozó vezetők és munka-
társak a témában tartott konzultációkon az elhivatottságuknak köszönhetően egy-egy akadály 
felmerülésekor nem segítették volna továbblendíteni munkámat.  

Köszönet illeti az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Fő-
város Levéltára, a Hadtörténelmi Levéltár, a Pest Megyei Levéltár, a Veszprém Megyei Levéltár 
és Kassa Állami Levéltára minden olyan munkatársát, akik kutatómunkámat segítették.  

Ezúton fejezem ki köszönetemet azoknak a Felvidéken élő magyaroknak, akik szakmai tu-
dásuk révén a Kassai Állami Levéltárból származó szlovák nyelvű periratok magyar nyelvre tör-
ténő fordításában segítettek. Köszönet illeti továbbá az érintett kanadai hivatalok munkatársait, 
akik a Kanadai Szövetségi Bíróság (The Federal Court of Canada) által kezdeményezett és a 
Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Mounted Police) által 1993 és 1997 kö-
zött lefolytatott nemzetközi nyomozás során keletkezett „Ladislaus Csizsik-CSATARY” ügy do-
kumentációjához16 segítettek hozzájutni és mindazokat, akik lefordításukban segítségemre 
voltak. 
 
Dr. CSATÁRY László Lajos Magyarországon és az ellene 2011 szeptemberében háborús 
bűncselekmények elkövetése gyanúja miatt indított eljárás alapja 

Dr. CSATÁRY László Lajosban már az 1990-es évek elején felmerült a Magyarországra történő 
hazatelepülés gondolata. A Kanadában töltött negyvennyolc év során magyarországi kapcsolata 
nem sok volt, a hazai viszonyokat kevéssé ismerte, ezért tájékozódni próbált. 1997-ig több alka-
lommal is járt Magyarországon. Ügyvédet bízott meg azzal, hogy járjon utána, vissza tud-e térni 
Magyarországra, merül-e fel a hazatéréssel kapcsolatban valamilyen jogi, vagy más akadály. A 
kedvező választ megkapva 1997-ben az egyik kanadai nagyváros magyar konzulátusán jelezte 
hazatérési szándékát. Felvéve a magyar állampolgárságot, kanadai állampolgárságáról lemond-
va, magyar okmányok birtokában feleségével együtt még abban az évben Magyarországra tele-
pült. 

Efraim ZUROFF, a jeruzsálemi Simon WIESENTHAL Center igazgatója 2012. IV. 14-én a 
„The Jerusalem Post” hasábjain hozta nyilvánosságra, hogy 2011 szeptemberében a magyar 
ügyészségen feljelentette a Budapesten élő dr. CSATÁRY László Lajos háborús bűnöst, és aki 
ennek ellenére még mindig nincs börtönben. 

2012. IV. 19-én Efraim ZUROFF ismét a „The Jerusalem Post”-ban jelentette be, hogy a ma-
gyar ügyészségen az általa 2011 szeptemberében feljelentett és Budapesten élő kilencvenöt éves 
dr. CSATÁRY László Lajosnak kulcsszerepe volt abban, hogy 1941 nyarán háromszáz zsidót 
Kassáról az ukrajnai Kamenyec-Podolszkij-ba deportáltak, ahol szinte mindegyiküket meggyil-
kolták. 

A központ szerint dr. CSATÁRY László Lajos 1944 tavaszán Kassán rendőrparancsnokként 
részt vett több mint 15 000 zsidó Auschwitzba deportálásának megszervezésében is. Efraim 
ZUROFF bejelentése szerint dr. CSATÁRY László Lajos a Simon WIESENTHAL Center által 
legkeresettebb tíz háborús bűnös nevét tartalmazó kőrözési listájának első helyén állt. 

Figyelemre méltó tény azonban, hogy dr. CSATÁRY László Lajos neve 2012 előtt,  
—KÉPÍRÓ Sándor 2011-ben hasonló ügyben indított és bíróság által történő felmentéséig —
egyetlen Simon WIESENTHAL Center listán sem szerepelt. 

2012. VII. 18-án a Budai Központi Kerületi Bíróság végzéssel17 dr. CSATÁRY László Lajos 
budapesti lakost a Büntetőtörvénykönyv Btk. 165.§-ba ütköző egyéb háborús bűncselekmény 
elkövetése megalapozott gyanúja miatt házi őrizetbe helyezte.18 

A Büntető törvénykönyv 165. §-a szerint az egyéb háborús bűntettekről külön jogszabály 
rendelkezett.19 „Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. december 21-22. napjain a Debrecen-
ben adott felhatalmazás alapján az ideiglenes nemzeti kormány attól a szükségtől vezettetve, 
hogy mindazok, akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve részesei voltak, 
mielőbb elnyerjék büntetésüket, az esküdtbíróságnak törvényhozás útján való visszaállításáig a 
népbíráskodás megvalósítása tárgyában a következőket rendeli: 
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Általános rendelkezések 
1. § A jelen rendeletben körülírt bűncselekmények az esetben is büntethetők, ha a cselekmény a 
rendelet életbeléptekor már befejeztetett, s a cselekmény befejezésének időpontjában fennállott 
törvényes rendelkezések alapján az büntethető nem volt. . . . 

Különös rész 
11. § Háborús bűnös az:  
5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a há-
borúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt terüle-
tek lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve kegyetlenkedett, vagy aki általában akár 
belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésé-
nek vagy megkínzásának.” 20 

 
A dr. CSATÁRY László Lajos ellen tett feljelentés 
Efraim ZUROFF 2011. IX. 21-én a Budapesti Nyomozó Ügyészségen feljelentést tett: 

„A hamis vád és a hatóság félrevezetésének törvényes következményeire történt figyelmez-
tetést megérettem és tudomásul vettem. 2011. szeptember 8-án jutott a tudomásomra e-mail for-
májában, amelyből értesültem, akkor még név nélkül, hogy náci háborús bűnös él itt Magyar-
országon, Budapesten. Talán két-három nappal később újabb e-mailt kaptam tőle, miután megí-
gértem neki, hogy névtelen marad, amelyben már arról tájékoztatott, hogy ezt a bizonyos sze-
mélyt Csatáry Lászlónak hívják. Az e-mailekből később derült ki az is számomra, hogy egy is-
meretlen hölgyről van szó. Ezt ő állította magáról, hogy igaz-e, nem tudom. Az e-maileket ettől 
az ismeretlentől »informátor 1944« név alatt kaptam. Ez az informátor annyit közölt még Csa-
táry Lászlóról, hogy ő volt a kassai gettónak a parancsnoka.  

Ezt követően én kezdtem el vizsgálódni az iránt, hogy helytállóak-e az e-mailekben fog-
laltak. Ennek során azt állapítottam meg, hogy a második világháború alatt Kassán két gettó 
volt, és egy Csatáry László nevű személy volt annak a gettónak a parancsnoka, ahol azok a zsi-
dók voltak bezárva, akik korábban valamilyen kitüntetésben vagy egyéb elismerésben részesül-
tek a magyar államtól, illetve első világháborús veteránok voltak. Ebben a gettóban ezer zsidó 
volt. Az általuk összegyűjtött anyagokból az derül ki, hogy Csatáry László rendkívül kegyetle-
nül bánt azokkal a zsidókkal, akik oda abba a gettóba voltak zárva. A meglévő adatok szadis-
tának titulálták. A feljelentésemhez csatolt mellékletből számomra az derül ki, hogy a parancs-
noksága alatt lévő embereket rendszeresen kínozta, és olyan feladatok elvégzésére kényszerí-
tette, amelyen még az SS katonák is megbotránkoztak. 

Kérdésre elmondom, az eddigi adatgyűjtésünk során nem merült fel még arra adat, hogy 
Csatáry László személyesen ölt volna meg egy vagy több embert. Tehát, ahogy említettem, az e-
mailekben az ismeretlen arról is tájékoztatott bennünket, hogy ez a bizonyos Csatáry László itt, 
Budapesten a XII. kerület Győri u. 3. szám alatt lakik, és közölte azt is, hogy a GEG-784 frsz-ú 
Ford Scorpio típusú személygépkocsit használja. Az adatgyűjtésünk során megadott lakcím kö-
zelében valóban megtaláltuk parkolva a GEG-784 frsz-ú Ford Scorpio típusú személygépkocsit. 
Egyedüli problémám az, hogy személyesen nem láttuk, és nem is találkoztunk Csatáry Lászlóval. 

Véleményem az, hogy az informátor által elmondottak kivétel nélkül igaznak bizonyultak, 
ezért nagy valószínűséggel az is helytálló, hogy arról a Csatáry Lászlóról van szó, aki tényle-
gesen a Kassán felállított egyik gettó parancsnoka volt. Ezért kérem az ügyészséget, hogy álla-
pítsák meg erről a Csatáry Lászlóról van-e szó és amennyiben igen, úgy kérem hogy vele szem-
ben háborús bűntett elkövetése miatt járjanak el. Az informátor annyit közölt még, hogy rendkí-
vül jó egészségi állapotban van, úgy néz ki mint egy hetven éves, de vigyázni kell vele, mert ha 
megneszeli, hogy ellene valamilyen eljárás folyik, akkor Angliában élő lányához vagy esetleg 
Portugáliába költözik. Azt is leírta, hogy a lánya rendkívül jó anyagi körülmények között él. 

A meglévő adatok birtokában egyéb kutatásaink alapján találtunk egy olyan Csatáry Lász-
lót, aki 1915. március 3.-án született, és aki Kanadába ment a második világháború után. Tudo-
másom szerint Csatáry Lászlót 1948-ban itt, Magyarországon az általa elkövetettek miatt 
halálra ítélték távollétében. 

Csatáry László, — akit teljes nevén Csizsik-Csatary Lászlónak hívnak — 1949-ben érkezett 
Kanadába, ahol 1955-ben kapta meg az állampolgárságot. 1997-ben veszítette el kanadai 
állampolgárságát, mert a kanadai állam a múltban elkövetett háborús cselekményeinek elhall-
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gatása miatt megfosztotta ettől. Az 1997-es kanadai döntés azt tartalmazza, hogy az állampolgárságtól 
való megfosztás alapját az képezte, hogy elhallgatta egyrészről azt, hogy a Magyar Királyi Rendőr-
ségnek volt tagja, másrészről pedig azt, hogy közreműködött zsidók gettókba zárásába és kon-
centrációs táborokba való küldésében 1944-ben. A döntés ellen nem élt jogorvoslattal, és ön-
ként elhagyta Kanadát. 

Kérdésre elmondom, amikor megkérdeztem az ismeretlen informátoromat, hogy az ő általa 
megjelölt Csatáry László mióta él Budapesten, akkor azt válaszolta nekem, hogy 1997. óta. Sőt, 
még azt is megírta, hogy a XII. ker. Győri u. 3. szám alatt 2003. óta él. Az informátor közölte azt 
is, hogy a lakás tulajdonosa a lánya, akit Smithnek hívnak. 

Kaptunk egy listát a Csehszlovákiai Zsidók Egyesületétől azokról a túlélőkről, akik annak 
idején Kassán éltek, illetve a gettóba voltak zárva. Ezek mindegyike jelenleg Izraelben él és több 
mint valószínűleg kivétel nélkül beszélnek magyarul.” 21 

Efraim ZUROFF a 2012. VI. 5-ei keltezésű, Budapesti Nyomozó Ügyészségnek írt levele 
szerint dr. CSATÁRY László Lajosnak 1941 júliusában szerepe volt abban is, hogy háromszáz, 
magyar állampolgársággal nem rendelkező, Kassán élő zsidó származású személyt — férfiakat, 
nőket és gyerekeket — deportáltak Kamenyec-Podolszkíj-ba Ukrajnába, ahol őket megölték. 

Az ausztráliai Sydney-ben élő WEINBERGER Marika állítása szerint, dr. CSATÁRY László 
Lajosnak a deportálásoknál kiemelkedő szerepe volt abban, hogy személyesen rendeltette vissza 
Kassára a munkaszolgálatból három nagybátyját, hogy őket is deportálni lehessen Ukrajnába, 
ahol mindhármukat megölték. 

Efraim ZUROFF az ügyészégnek eljuttatott levelében leírtakat 2012. VII. 9-én Budapesten 
történt tanúkihallgatása során megerősítette.  

„Annyit kívánok pontosítani a feljelentésemen, hogy az általam megnevezni nem kívánt in-
formátoromról akkor még nem tudtam, hogy férfi vagy nő, de most már tudom, hogy férfi, de 
nevét most sem tudom. Elmondani kívánom, hogy eredeti feljelentésemet az alábbiakkal kívá-
nom kiegészíteni. Körülbelül egy hónappal ezelőtt kapcsolatba léptem egy Ausztráliában, Sid-
neyben élő hölggyel. Ő holokauszt túlélő, és a háború idején Kassán élt. Első beszélgetésünk so-
rán Csatáry László szerepéről beszélgettem vele, az 1944 tavaszán történt auschwitzi deportálá-
sok kapcsán. Ennek során egy nagyon érdekes gondolatot vetett fel.  

Elmondása szerint Csatárynak szerepe volt abban is, hogy 1941. nyarán Kassáról magyar 
ál-lampolgársággal nem rendelkező zsidókat deportáltak a jelenleg Ukrajnához tartozó Kame-
netz-Podolskba. Magyarázatképpen el kívánom mondani, hogy saját ismereteim szerint körül-
belül 18 000 Magyarországon élő, de magyar állampolgársággal nem rendelkező zsidót 
tartóztattak le 1941 nyarán Magyarország egész területén, és deportálták őket Kamenetz-Po-
dolskba, ahol őket szinte kivétel nélkül meggyilkolták. 

Visszatérve a hölgy által elmondottakra, állítása szerint családjának kilenc tagját depor-
tálták így, és őket mindannyiukat Kamenetz-Podolskban gyilkolták meg. Természetesen ezt ez a 
hölgy csak a háború után tudta meg. Ezt úgy pontosítom, hogy a halálukat csak a háború után 
erősítették meg. 

Ez a hölgy Csatáry szerepéről elmondta, hogy négy nagybátyját korábban munkaszolgá-
latra vezényelték, de Csatáry kifejezetten személyesen eljárva visszahozatta őket Kassára, hogy 
a többi zsidóval együtt őket is deportálhatni lehessen. Szintén saját tudomásom, hogy mintegy 
300 zsidót deportáltak így csak Kassáról. […] 

Közölni kívánom Csatáry László általam ismert jelenlegi tartózkodási helyét. Tudomásom 
szerint ugyanis már nem a Győri utca 3. szám alatt lakik, hanem a Budapest XI. kerület Jagelló 
utca 4/A. szám alatt a földszint 2. lakásban. 

Kérdésre elmondom, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Csatáry László miért 
költözött el, de elképzelhető, hogy ez visszavezethető arra, hogy felkerült a Wiesenthal Központ 
által készített és a tíz legkeresettebb háborús bűnöst megnevező listára. Az eredeti informátorom 
először azt mondta, hogy Csatáry László esetleg külföldre fog menekülni, de időközben tu-
domására jutott az új lakcím. Magam nem vagyok teljes mértékben biztos, hogy Csatáry László 
külföldre menekülne, de ennek a lehetősége mindenesetre fennáll. Véleményem szerint ezt min-
den eszközzel meg kell akadályozni, hiszen ha elmenekül, sokkal nehezebb lesz őt eljárás alá 
vonni, illetve az ő ügyében igazságot szolgáltatni. Csak remélni tudom, hogy az Önök hatóságá-
nak meg lesz a menekülése megakadályozásához elégséges ereje és módja.”22 

Efraim ZUROFF 2011. IX. 21-én tett feljelentéséhez két országban lefolytatott népbírósági 
eljárás anyagait vette alapul.  
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Az egyik, a Magyarországon az 1945-1946-ban zajló 197/1946. számon a budapesti nép-
bíróság által lefolytatott büntetőeljárás, amely dr. HORVÁTH György volt kassai rendőr-főkapi-
tány helyettes ellen indult többek között az 1944-es kassai deportálások során elkövetett hábo-
rús bűncselekmények miatt, és amely eljárás során dr. CSATÁRY László Lajos rendőrségi 
segédfogalmazó neve is felmerült.  

A másik, Szlovákiában 1947-1948-ban a kassai népbíróság által dr. CSATÁRY László Lajos 
(Dr. Ladislav / Lászlo / CSATÁRY) volt magyar kassai rendőrkapitány ellen indult fasiszta meg-
szállás és kollaboráció, benne az 1944-es kassai deportálások során elkövetett háborús bűncse-
lekmények miatt lefolytatott eljárás.23 

Mind a magyarországi, mind a szlovákiai ügyekben jogerős bírói ítéletek születtek. A ki-
hallgatott tanúk vallomásaikat eskü alatt tették meg. 

Efraim ZUROFF a 2011 szeptemberében Budapesten tett feljelentését 2012 június elején kie-
gészítette azzal, hogy az Ausztráliában élő WEINBERGER Marika kilenc családtagjának 1941 au-
gusztusában Kamenyec-Podolszkij-ba történt deportáltatása és haláluk, kifejezetten dr. CSA-
TÁRY László Lajos közreműködésével történt. A feljelentésében leírtakat és az általa a ké-
sőbbiek során beterjesztett újabb „bizonyítékokat” elégségesnek vélte annak bizonyítására, hogy 
dr. CSATÁRY László Lajos a 2011-ben hatályban lévő magyar Büntetőtörvénykönyv 165.§-a 
szerinti egyéb háborús bűntettnek minősülő bűncselekményeket elkövette. 

2012 augusztusában a kassai ügyészséghez érkezett feljelentés szerint dr. CSATÁRY László 
Lajos „volt magyar kassai rendőrkapitány” felelőssége volt egy tizenhét éves kassai illetőségű 
fiú 1945. I. 10-én történő elfogása és deportálása.24 Ez a feljelentés egy újabb háborús bűncse-
lekmény elkövetése miatti ügy Szlovákiában induló bírósági eljárás lehetőségét vetette fel.25 

Efraim ZUROFF reményei szerint a 2011 szeptemberében tett feljelentése alapján indult bün-
tetőeljárás olyan bírósági ítélettel zárulhat, amelyhez időközben egyesíthetik a 2012 őszén Kas-
sán feljelentett újabb ügyet. 
 
A dr. CSATÁRY László Lajos személyének tulajdonított jogsértések 
2012 áprilisa és 2013 augusztusa között a médiában megjelenő magyar és külföldi sajtócikkek, 
videó riportok, túlélők, tanúk, szemtanúk visszaemlékezései, a különböző interjúk, tanulmányok 
médiában megtörténő publikálása és a Budapesti Nyomozó Ügyészség által nyilvánosságra ho-
zott gyanúsítás alapján állt össze az a felsorolás, amely az 1941 júliusa és 1945 januárja közötti 
időszakban Kassán a dr. CSATÁRY László Lajosnak tulajdonított, vagy az ő vélt közre-
működésével elkövetett jogsértéseket, eseményeket, eseteket foglalta össze. 

Dr. CSATÁRY László Lajos Magyar Királyi Rendőrség segédfogalmazójának „bűnlajstroma”: 
- 1941. július-augusztusban Kassán tevékenykedett, és befolyását latba vetve a munkaszolgá-

latból visszarendelt háromszáz zsidó személyt — többek között WEINBERGER Marika kilenc ro-
konát —, akiket deportált Ukrajnába Kamenyec-Podolszkij-ba, ahol őket szinte kivétel nélkül 
meggyilkolták.26 

- 1944. április-május-június hónapokban a Kassán létrehozott téglagyári internálótábor elöljá-
rójaként vagy többek szerint gettóparancsnokként puszta kézzel és kutyakorbáccsal rendsze-
resen, minden különösebb indok nélkül verte és bántalmazta az internáltakat nemre, korra és 
egészségi állapotra tekintet nélkül, így például KOVÁČ Emilt és feleségét, SCHWARTZ Žigmun-
dot és GÁDOR Františeket. 

- Kassai rendőrkapitányként dr. CSATÁRY László Lajos adta ki azt a parancsot, amely alapján 
a téglagyári internáló táborból szökést megkísérlőkre felszólítás nélkül kell lőni. 

- A téglagyári internáló táborban fogva tartott közel 12 000 zsidó személyt 1944. május kö-
zepe és június eleje között, összesen négy-öt transzporttal, vasúti úton, tehervagonokba zsúfolva 
különböző, a németek által megszállt területeken lévő koncentrációs táborokba deportáltatta, és 
tudomása volt arról is, hogy a deportálandók olyan körülmények közé kerülnek, ahol életük és 
testi épségük veszélybe kerül. 

- A zsidóság előbb gettóba, majd a téglagyári internáló táborba szállításánál, később az elszál-
lítandók kijelölésénél és a csendőrségnek átadásnál tevékenyen közreműködött, és az egyes 
transzportok elindításánál jelen volt. 

- A negyedik transzport elindítását megelőzően, 1944. VI. 2-án a deportálandók közé tartozó 
BALKÁNYI Sándor arra vonatkozó kifejezett kérése ellenére megtiltotta, hogy a körülbelül 
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nyolcvan fővel telezsúfolt, ablaktalan tehervagonokon az abban tartózkodók amúgy is emberte-
len körülményeinek megkönnyítése érdekében ablakokat vágjanak.27 

- 1944 novemberében a Magyar Királyi Rendőrség kassai rendőrkapitánysága politikai rendőrségi 
részlegének elöljárójaként — a szlovákiai népbírósági eljárásban, mint volt magyar kassai 
rendőrkapitány —, több száz demokratikus gondolkodású, illetve általa kommunistának bélyeg-
zett személyt vetetett őrizetbe, akiket később a német, illetve magyar hatóságok által foganato-
sított formális — a bántalmazásokat, illetve a kényszervallatást sem nélkülöző — kihallgatáso-
kat követően vagy több esetben kihallgatás nélkül előbb Komáromba, majd különböző koncent-
rációs táborokba deportáltatott. Egyes ilyen módon őrizetbe vett személyek, mint például 
SCHMUTZER József bántalmazásában személyesen is részt vett, míg más személyek nevezetesen 
SEMETKAY Mikuláš bántalmazásánál csak jelen volt, de azt semmilyen módon nem akadályozta 
meg, és erre kísérletet sem tett. 

- 1944. XI. 7-én letartóztattatta ZSUROVSZKY Zoltán kassai lakost, aki ellene 1944. XI. 4-én 
fegyveres merényletet kísérelt meg, és a letartóztatott személy bántalmazásánál jelen volt. 

- 1944 novemberében — mint a Nyilaskeresztes Párt DARABOS László által vezetett kassai 
szervezetének a tagja — részese volt mintegy kétszáz fő tehervagonokban deportált zsidó sze-
mély gázzal történt kivégzésének.28 

- 1944 novembere és 1945 januárja között Kassán több mint ötszáz embert gyilkoltak meg a 
nyilas hatalom képviselői, amely tettekért dr. CSATÁRY László Lajos is felelős. 

- 1945. I. 5-én Kassa Fő utcáján tizenkét katonaszökevényt és partizángyanús személyt akasz-
tatott fel. 

- 1945. I. 10-én dr. CSATÁRY László Lajos és társai ok nélkül letartóztattak, majd a kassai 
rendőrkapitányság Moyzes utcai épületében fogva tartottak egy tizenhét éves kassai férfit. Az 
érintettet később kényszermunkára egy pontosabban nem meghatározott németországi helyszín-
re deportálták, ahonnan csak 1945. VIII. 14-én tért vissza Kassára. A bűncselekményt az elkö-
vetők az államhatalom képviselőiként követték el. 

- Kassa felszabadulása előtt két nappal, 1945. I. 17-én, a Ťahanovsky-alagút mellett tizenhét 
embert lőttek agyon bestiális módon. A tettekért dr. CSATÁRY László Lajosnak is viselni kell a 
felelősséget, aki abban az időben magas rangú rendőri tisztviselőként a transzportok megbízott 
szervezője és a Nyilaskeresztes Párt rendkívül aktív tagja volt. 
 
A dr. CSATÁRY László LAJOS ügy feltárása, a bizonyítékok és tények felkutatása 
Dr. CSATÁRY László Lajos büntetőeljárás alá vonását követő időszakban a mindennapos beszél-
getések alkalmával sorra elevenedtek fel olyan események, időpontok, történések emlékei, 
amelyeket józan ésszel végiggondolva a felrótt bűncselekmények fizikai megvalósulásának le-
hetetlenségét vetették fel. Dr. CSATÁRY László Lajos visszaemlékezései mind helyszínekre, 
mind időpontokra, mind történésekre vonatkozóan olyan részletesek és pontosak voltak, melyet 
csak olyan valaki tud többször is ugyanúgy felidézni és azokra később visszatér-ve részleteiben 
is tovább pontosítani, aki azokat át- és megélte. Dr. CSATÁRY László Lajos a Budapesti Nyomo-
zó Ügyészségen gyanúsítottként történő kihallgatásai során és beadott indítványaiban tételesen 
és összefüggéseiben is cáfolta mind az Efraim ZUROFF feljelentésben, mind a médiában megje-
lenő terhére rótt cselekményeket. 

Dr. CSATÁRY László Lajos védelmét kirendelt védő látta el, mert megbízásos alapon erre 
egyetlen ügyvéd sem vállalkozott köszönhetően annak a közhangulat alapján kialakult véle-
ménynek, amely szerint „hogyan lehet egy ilyen embert védeni?!” Ez, valamint az a körülmény, 
hogy házi őrizete során mindössze napi két óra időtartamban hagyhatta el lakását, az érdemi és 
cáfoló bizonyítékok felkutatásán alapuló védekezésének lehetőségét eleve kizárta. 

Dr. CSATÁRY László Lajos 2012. VII. 18-án történő házi őrizetbe helyezését követő hóna-
pok során többször felmerült annak gondolata, hogy a kihallgatásokon az általa elmondottakat 
alátámaszthatják olyan levéltári dokumentumok, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak a mindun-
talan felmerülő vétlenségére vonatkozóan. 

2012 őszén kezdődött meg a munka, amely a számításba vehető levéltárak és közkönyvtárak 
archívumaiban lévő több ezer oldalnyi dokumentum elolvasása és tanulmányozása során tárta 
fel azokat a bizonyítékokat, amelyek a dr. CSATÁRY László Lajos ügyben végül a valóságot 
hozták felszínre. 

A nyomozó-kutató munkával kapcsolatban sok esetben elhangzik a meggyőződés szó és az, 
hogy hinni kell az ügyben. Ez így nem teljesen valós, mert a nyomozás sikere nem hit, illetve 
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meggyőződés kérdése. A nyomozás eredményessége az ügy alapos megismerésén, megtanulá-
sán, a cáfolhatatlan bizonyítékok felkutatásán, azok helyes értékelésén, elemzésén és megfelelő 
logikai sorrendbe történő illesztésén múlik. 
Az előkészítés során kutatási terv készült, amely meghatározta az elvégzendő feladatokat, a 
kutatásra kerülő időszakot, a kutatás módját, irányát és azok helyszíneit, de egyben lehetőséget 
hagyva az esetleges újabb felmerülő események, momentumok megismerésének. 

A kutatómunka a magyar és külföldi levéltárakban, közkönyvtárakban fellelt több ezer ol-
dalt kitevő archivált irat, könyv, több száz méter mikrofilm elolvasása, tanulmányozása, az ügy-
höz kapcsolódó bizonyítékok, iratok dokumentálása, valamint a dr. CSATÁRY László Lajos bir-
tokában lévő dokumentumok, okmányok megismerése, tanulmányozása során és alapján zajlott. 

A kutatás során a következő anyagokat vizsgáltam: 
- A budapesti népbíróság eljárásának Budapest Főváros Levéltárában archivált peranyaga, 

amely dr. HORVÁTH György volt kassai rendőr-főkapitány helyettes, háborús főbűnös ellen 
folyt, és amelynek tanúvallomásaiban több alkalommal felmerült dr. CSATÁRY László Lajos 
rendőrségi segédfogalmazó neve.29 

- A kassai népbíróság dr. CSATÁRY László Lajos volt magyar kassai rendőrkapitány ellen 
lefolytatott eljárása Kassai Állami Levéltárban kutatható peranyaga.30 

- Azok a dokumentumok, amelyek 1993 és 1997 között a Kanadai Szövetségi Bíróság által 
kezdeményezett és a Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség által Szlovákiára, Szlovéniára, Ma-
gyarországra, Izraelre, Kanadára és az Egyesült Államokra is kiterjesztett, „Ladislaus CSIZSIK-
CSATARY” 1944-es kassai tevékenységének nemzetközi nyomozása során keletkeztek.31 

- Dr. CSATÁRY László Lajos magándokumentumai. 

 
A dr. CSATÁRY László Lajosnak felrótt cselekmények, események és azok dokumen-
tumokkal bizonyított cáfolatai 
 
A Kassáról Kamenyec-Podolszkij-ba történő deportálások 
Efraim ZUROFF feljelentése az Ausztráliában élő WEINBERGER Marika elmondásán alapul, 
amely szerint rokonainak deportálására 1941 nyarán került sor, és amely esemény végrehajtó-
jának neve dr. CSATÁRY László Lajos rendőrségi segédfogalmazó volt, akinek nevéről az ada-
tokat szolgáltató személynek az édesapja elmondásából volt tudomása. 

Ehhez Efraim ZUROFF a 2012. VII. 9-én tett tanúvallomásában a továbbiakat teszi hozzá: 
„Szintén saját tudomásom, hogy mintegy 300 zsidót deportáltak így csak Kassáról.” A tények és 
bizonyítékok azonban cáfolják mind a feljelentő, mind az információt adó személy állításait. 

A Budapesti Nyomozó Ügyészség által kirendelt történész-szaktanácsadó a Magyarország 
Tiszti Név- és Címtár és a Rendőrségi zsebkönyv 1941. évre vonatkozó adatai alapján megálla-
pította, hogy dr. CSATÁRY László Lajos 1941-ben fogalmazó gyakornokként Kecskeméten, 
majd 1942-ben Kecskeméten és Zomboron segédfogalmazóként teljesített szolgálatot, és csak 
1943-tól szolgált a kassai rendőrkapitányságon. 

A kutatások során dr. CSATÁRY László Lajos magándokumentumaiból és a Magyar 
Nemzeti Levéltárból erre az időszakra vonatkozóan további bizonyítékok kerültek elő. 

A kinevezési okmány32 (II.sz. melléklet) tanúsága szerint a belügyminiszter dr. CSATÁRY 
László Lajost 1940 januárjában a Magyar Királyi Rendőrséghez fogalmazó-gyakornoknak 
nevezte ki Kecskemétre. Közel két év után 1941 decemberében Kecskeméten minősítették át se-
gédfogalmazóvá33 (III.sz. melléklet), majd 1942 márciusában Kecskemétről Zomborba helyez-
ték át. 34 (IV.sz. melléklet) 

A Kassáról Kamenyec-Podolszkij-ba történő deportálásokkal és gyilkosságokkal kapcsola-
tos feljelentés ügyében kirendelt történész-szaktanácsadó megállapításait tehát alaposan megtá-
mogatják azok az előkerült magán- és levéltári dokumentumok, amelyek azt bizonyítják, hogy 
dr. CSATÁRY László Lajos fogalmazógyakornok 1941. július-augusztusban nem tartózkodott 
Kassán. 

Nem életszerű az sem, hogy dr. CSATÁRY László Lajos rendőr fogalmazógyakornok Ma-
gyarország hadba lépésének idején a Kecskeméttől mintegy 350 km-re lévő Kassa városába pár 
hétre csak úgy átugrott volna néhány száz személyt deportálni. 
 
Dr. CSATÁRY László Lajos, mint gettóparancsnok? 
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Dr. CSATÁRY László Lajost a feljelenő és néhány, az ügyben megszólaló történész-jogász és 
újságíró a „sajátos” módon végzett kutatásaik alapján tett megnyilatkozásaik, valamint a 
népbírósági eljárásokban a túlélő tanúk vallomásaikban gettóparancsnokként említették.  
A gettóparancsnoki pozíció betöltés vádjának szolgál alapjául egy 1944. V. 1-én kiadásra került, 
és az Országos Széchényi Könyvtárban fellelhető „HIRDETMÉNY” (V.sz. melléklet) illetve 
annak lábrészében olvasható felsorolás szövege: „F. k.: Dr. Csatáry László rendőr fogalmazó, 
Gettó-parancsnok.”, valamint a HIRDETMÉNY alsó részének jobb oldalán kissé feljebb a kia-
dás dátumával egyvonalban olvasható „Gettó-parancsnok” szöveg. 

Dr. CSATÁRY László Lajos nem rendelkezett intézkedési, vagy kiadmányozási joggal, to-
vábbá önmagát sem léptethette volna elő rendőrségi segédfogalmazóból rendőr fogalmazóvá, 
nem beszélve a gettóparancsnoki kinevezésről. 

Az intézkedési, vagy kiadmányozási jogokról a belügyminiszter rendeletet bocsátott ki,35 to-
vábbá a Magyar Királyi Rendőrség Szervezeti és Ügyviteli Szabályzata,36 benne a vidéki rend-
őr-főkapitány helyettes ügykörére vonatkozó szabályozás rendelkezett.37 

A hatóságok kiadmányainak tartalmáért a kiadó hatósági személy felelt. A felhívásnak alaki 
tekintetben meg kellett egyeznie a hatósági kiadványok követelményeivel. A kiadmányozással 
kapcsolatban lényeges volt még hogy: intézkedési, vagy kiadmányozási jogukat a hatósági sze-
mélyek az ilyen joggal fel nem ruházott más személyekre nem ruházhatták át, valamint csak 
olyan tisztviselő írhatta alá a kiadmányt, aki erre egyénileg jogosult volt. 

Dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogalmazói beosztásánál fogva sem önálló kiadmá-
nyozásra, sem önálló intézkedésre nem volt jogosult. Kassán erre és az ehhez hasonló intézke-
désre kizárólag csak egy személynek dr. HORVÁTH György Kassa város vidéki rendőrfő-kapi-
tány helyettesének volt jogosultsága. 

A HIRDETMÉNY lábrészének szövege alapján dr. CSATÁRY László Lajos gettóparancs-
nokként való értelmezése arra utal, hogy az erre hivatkozó nem ismeri a felelős kiadó hatáskö-
rére, illetékességére vonatkozó meghatározást, és nincs tisztában a magyar nyelv helyesírási, va-
lamint a tulajdonnevekre és névmásokra vonatkozó szabályaival sem. 

Ezért fordulhat elő, hogy a HIRDETMÉNY-re vonatkozó cikkekben, írásokban, valamint 
holokauszt témájú PhD disszertációban is hivatkoznak „Csatáry László rendőr fogalmazó pa-
rancsára”. 38 

A gettóparancsnok az akkori kassai vidéki rendőr-főkapitány helyettes, dr. HORVÁTH 
György személyét takarta, mint ahogy például a kormányzó vitéz nagybányai HORTHY Miklóst, 
vagy a nemzetvezető SZÁLASI Ferencet. 

Ha a beosztás viselőjének személye időközben változik is, emiatt nem kell újból a hirdet-
ményt, vagy utasítást kiadni. 

Dr. CSATÁRY László Lajos beosztásainak több helyen is tévesen történő meghatározása kér-
désében egyértelmű és pontos választ ad a Magyar Nemzeti Levéltárban kutatható Magyar-
ország tiszti cím- és névtára 1944 júliusában kiadott pótfüzete, amely a „nagymérvű változások” 
miatt csak ekkor jelenhetett meg.39 

A pótfüzet előszavában a szerzők azt is megindokolták, hogy mi volt az oka az 1944 júliu-
sában történő kiadásnak. A kötet kiadása időpontjában Magyarország már 1944. III. 19. óta né-
met megszállás alatt állt, ezért az erre való utalással — „ . . . a szerkesztés alatt beállott és a 
szerkesztőség tudomására jutott nagymérvű változások figyelembevétele, a nyomdai munkák 
előrehaladott volta mellett csak a megjelenés időpontjának lényeges kitolásával lett volna lehet-
séges.” 40  — erősen árnyalt megfogalmazásban került nyomdába. 

1944. június első napjaiban befejeződtek a Kassa és környéke zsidóságát érintő tömeges de-
portálások, azonban dr. CSATÁRY László Lajos beosztása ezt követően sem változott, továbbra 
is a kassai rendőrkapitányság segédfogalmazójaként teljesített szolgálatot. 

Dr. CSATÁRY László Lajos gettóparancsnoki kinevezésére, megbízására vonatkozóan a le-
véltárakban nem lelhető fel semmilyen irat, dokumentum, adat, feljegyzés, vagy bármilyen más 
erre utaló bizonyíték. Gettóparancsnoki mivoltával és tevékenységével a sajtóban és a szemé-
lyével 2012 nyarán a Budapesti Holokauszt Emlékközpontban a dr. CSATÁRY László Lajossal 
kapcsolatban megrendezett „konferencián” bemutatásra kerültek olyan feljegyzések, jelentések, 
amelyeken az aláírások mindegyikét dr. CSATÁRY László Lajosnak tulajdonították. A dokumen-
tumokra az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára világhálós folyóiratában is történt 
hivatkozás.41 A korabeli és mindössze négy nap eltéréssel keletkezett jelentéseken látható 
aláírások között, azonban a laikus számára is jól érzékelhető a nagymértékű különbözőség. 
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Mindezek alapján felmerül a gyanú, hogy mind az 1944. V. 1-én kiadott HIRDETMÉNY-
en, mind a felkutatott és publikussá tett jelentéseken, feljegyzéseken dr. CSATÁRY László Lajos 
rendőr segédfogalmazó nevével és aláírásával valaki, vagy valakik gátlástalan módon vissza-
éltek. 

Történelmi tények, bírósági ítéletek42 és történész-kutatók művei, többek között a sokak 
által hivatkozott Randolph L. BRAHAM „A népirtás politikája”43 című könyve bizonyítják, hogy 
a kassai gettó létrehozásának egyik felelőse dr. HORVÁTH György vidéki rendőr-főkapitány he-
lyettes volt. Randolph L. BRAHAM maga is bizonytalan a téglagyári gettóparancsnok valós sze-
mélyének kérdésében, mert hol dr. CSATÁRY László Lajost, hol SZOÓ Tibor felügyelő-gyakor-
nokot nevezi meg. 

Randolph L. BRAHAM dr. CSATÁRY László Lajos „bűnös tevékenységének”44 és gettópa-
rancsnoki voltának kritika nélkül elfogadott hiteles bizonyítékaként az Észak-Amerikában élő 
zsidóság MENORA-EGYENLŐSÉG című újságjának 1984. VI. 1-ei számában „HALÁLVO-
NATOK” címmel45 közzé tett dr. GASKÓ Miklós kassai ügyvéd írását jelöli meg, amely cikk 
már az elején közli, hogy az abban leírtak másoktól kapott információkon, elmondásokon, hallo-
másokon alapulnak. Dr. GASKÓ Miklós a cikket a dr. CSATÁRY László Lajos ellen lefolytatott 
nyilvános kassai népbírósági eljárást követően harmincöt évvel később írta meg. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miképpen lehet történelmi forrásalapként kezelni egy má-
sok visszaemlékezésein és hallomásokon alapuló újságcikket. 

Randolph L. BRAHAM „A népirtás politikája” című könyvében jelzi ugyan, hogy tulajdoná-
ban van a dr. HORVÁTH György elleni eljárás tárgyalási anyaga, azonban elemző értékelésének 
és a dr. CSATÁRY László Lajos elleni kassai népbírósági anyaggal történő összevetésének hiá-
nyában a dr. CSATÁRY László Lajosra vonatkozó kutatási eredmény objektivitása, valóság tar-
talma teljes mértékben megkérdőjeleződik.46 

A 2003-ban Jeruzsálemben a Jad Vasem intézet adta ki „A szlovákiai zsidó közösségek en-
ciklopédiája”-ját, amely a világhálóra is felkerült. A kiadvány „Kassa” című fejezete foglalko-
zik a Kassa és környéke zsidóságának deportálásával.47 A publikáció is azt bizonyítja, hogy a 
kassai téglagyári gyűjtőtábor elöljárója nem dr. CSATÁRY László Lajos, hanem SZOÓ Tibor 
rendőrfelügyelő gyakornok volt. SZOÓ Tibor téglagyári gettóparancsnok voltát mind a budapes-
ti, mind a kassai népbírósági eljárásokban több tanúvallomás erősítette meg. 

Az említett enciklopédiát Efraim ZUROFF is csatolta a dr. CSATÁRY László Lajos ellen tett 
feljelentéséhez, benne a téglagyári gyűjtőtábor vezetőjére SZOÓ Tiborra vonatkozó utalással. 
 
A Magyarországon és Szlovákiában lefolytatott korabeli népbírósági eljárások során rög-
zített vallomásokban és vallomások között felmerülő ellentmondások 

 

KOVÁČ Emil és felesége megkínzására, verésére, majd szökési kísérletük során történt lelövé-
sükre vonatkozó vádak ellentmondásai 
Dr. JÓNAP Sámuel KOVÁČ Emil és feleségére vonatkozó vallomásának részlete az 1948-ban dr. 
CSATÁRY László Lajos ellen lefolytatott kassai népbírósági eljárás tárgyalási jegyzőkönyvének 
magyar nyelvű fordításából: „Személyesen láttam a vádlottat, amint verte Kováč Emilt és 
feleségét.”48 KOVÁČ Emil és felesége megveréséről mindössze ez a tíz szóból álló mondat 
hangzott el. A tárgyalási jegyzőkönyv nem tartalmaz kérdést a bíró részéről arra vonatkozóan, 
hogy a tanú honnan látta, hol, mely helyszínen, hogyan történt, milyen eszközzel, puszta kézzel, 
mikor, melyik napszakban, voltak-e ott mások is, hangzott-e el valamilyen kínzással összefüg-
gésbe hozható kijelentés. A vallomás értéke ennél fogva gyenge, tényhiányos és bizonytalan. 

Dr. JÓNAP Sámuel tanúvallomásának folytatásában a következőkről beszél: „A vádlott kiad-
ta a parancsot az őröknek, hogy abban az esetben, ha valaki szökést kísérel meg, azt helyszíni 
vizsgálat nélkül a helyszínen azonnal lőjék le. Így történt, hogy Kováč Emil felesége, ő maga a 
gyermekük és még egy nő a szökés közben elfogásra kerültek, és ugyan felszólításra megálltak, 
az előbbi parancs alapján a tett helyszínén azonnal lelőtték őket.” 49 

Dr. SZÁSZ Elemér tanúkihallgatásán a budapesti népbírósági eljárás során a Politikai Ren-
dészeti Osztályon ugyanerről az eseményről azt vallotta, hogy: „Egy este Dr. Horváth főkapi-
tány-helyettes a jelenlétemben és fülem hallatára a következő utasítást adta ki:  

Az őrszemeket figyelmeztetni, hogy mindenkire, aki a kerítéshez közeledik, még ha azt nem is 
lépi át, azonnal rá kell lőni. Ennek az utasításnak következményeképpen éjjel is lövöldözést 
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lehetett hallani, és másnap reggelre a táborban három halott volt, egy férfi és két nő, akiknek 
ne-vét nem tudom. Az egyik női halott egy kassai orvostanhallgató nő volt, akik a kerítéshez 
közel mentek, és ezért a csendőrlegénység lelőtte őket.” 50 

Dr. HORVÁTH György erről az esetről tett vallomása: „A deportálások, május 15-én kezdődtek, 
s én ez alkalommal nem adtam ki rendelkezést szigorúbb őrzésre. Volt olyan rendelkezés, hogy 
aki szökik, azt agyon kell lőni, de ez a parancs úgy lett tovább adva, hogy ne lőjenek, mert úgyis 
kettős kordon őrizte a tábort. Nem történt egyetlen fegyverhasználat sem, kivéve, amikor egy 
szadista csendőr kb. 3-4 embert agyonlőtt. Én az ügyet kivizsgáltam, mikor azt jelentették 
nekem, hogy a már elfogott szökevényeket egy csendőr a rendőrök mellett önkényesen agyon-
lőtte. A rendőrség nem parancsolt a csendőrségnek.”51 

A dr. HORVÁTH György kassai rendőr-főkapitány helyettes, a kerítés megközelítése esetére 
kiadott fegyverhasználatra vonatkozó parancsát több tanúvallomás erősíti meg, többek között 
özv. FÖLDES Jenőné vallomása: „Amikor köztudomású volt a deportálás, de nem tudtuk hová, és 
ennek következtében a tábor lakói szökni próbáltak. Erre Horváth kiadta az utasítást az őr-
ségnek, hogy aki szökni próbál, és ha a kerítéshez közeledik, azonnal le kell lőni. Ilyen lövések 
több alkalommal is előfordultak.”52 

Dr. JÓNAP Sámuel a kassai népbírósági eljárás során tett tanúvallomásában lévő jelentős el-
lentmondás, hogy a fegyverhasználatra vonatkozó parancsot nem dr. CSATÁRY László Lajos 
rendőr segédfogalmazó, „kassai rendőrkapitány” adta ki, hanem dr. HORVÁTH György Kassa 
vidéki rendőr-főkapitány helyettese. Dr. JÓNAP Sámuel tanúvallomásának megalapozatlan vol-
tát bizonyítja dr. HORVÁTH György vallomása, aki a gyanúsítotti kihallgatásán készült jegy-
zőkönyvben kijelentette: „A táborban egy ilyen fegyverhasználatról tudok, azt is a csendőrök 
követték el, és erről jegyzőkönyv is fel lett véve, ez az eset a tábor területén kívül történt.”53 

Dr. JÓNAP Sámuel dr. SZÁSZ Elemérrel ellentétben nem adott tényszerű felvilágosítást arról, 
hogy a parancsot mikor, hol, milyen körülmények között, milyen esetre vonatkozóan kellett 
végrehajtani, és arra sem, hogy azt milyen egység (rendőrök, csendőrök) és a tábor területén, 
vagy azon kívül hol hajtotta végre. Tanúvallomását cáfolja az a több hiteles dokumentummal bi-
zonyított tény, hogy a tábor külső fegyveres őrzését a csendőrök végezték. 

Dr. SZÁSZ Elemér e vonatkozásban autentikus személy, mivel a kassai téglagyári gyűjtőtá-
bor belső zsidó őrségének volt parancsnoka 1944. IV. 16-tól 1944. VI. 2-ig, az utolsó transzport 
elindításának napjáig.54 Történelmi tények és dokumentumok bizonyítják, hogy az utolsó 
transzport 1944. VI. 2-án indult Kassáról, amikor egyúttal a téglagyári gyűjtőtábort is felszá-
molták. 
 
SCHWARTZ Žigmund és dr. GÁDOR František megverése, bántalmazása 
A két személlyel kapcsolatos eseményt, ŠTRAKOVÁ Terézia Glücksmannová (GLÜCKSMANN 
Teréz) vallomását az 1948-as kassai népbírósági eljárás során a készült rendőrségi jegyző-
könyvben így rögzítették: „Elmesélek egy konkrét esetet: Körülbelül négy nappal azután, hogy 
a gyűjtőtáborba kerültem, a délutáni órákban a tábor udvarán Csatáry ok nélkül elkezdte 
kínozni az én néhai nagybátyámat, Ing. Schvartz Žigmundot és a néhai Dr. Gádor Františeket; 
embertelenül kínozta őket korbáccsal, pofozta őket, és végül elővette és rájuk fogta pisztolyát, és 
azt ismételgette fenyegetőzve, hogy lelövi őket.” 55 

A vallomás egy rokon elmondásán, elmesélésén alapul, aki hozzátartozóként elfogultnak 
mondható. A verés nem egyenlő a kínzással. Ha jogsértés valósult meg, az legfeljebb hivatali 
hatalommal való visszaélés, vagy bántalmazás hivatalos eljárásban lehetne. 

ŠTRAKOVÁ Terézia tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete: „1947. november 29. nap-
ján a Slovan Kávézóban találkoztam egy hölggyel, akinek a nevére már nem emlékszem, ő me-
sélte nekem, hogy látta, amikor Csatáry a téglagyári táborban lelőtt egy lányt.”56 Vallomásának 
valóságtartalmát a fentieken túl erősen megkérdőjelezi, hogy más tanúk: dr. SZÁSZ Elemér, dr. 
JÓNAP Sámuel és dr. HORVÁTH György egészen másképpen vallottak ŠTRAKOVÁ Terézia e 
tárgyban tett tanúvallomásával szemben, amelyre a kassai népbíróság a dr. CSATÁRY László 
Lajossal szemben hozott halálos ítélet indokolásában is kitért. 

Dr. PERÉNY Štefan a kassai népbírósági eljárás során eskü alatt tett tanúvallomásának rész-
lete: „Fenntartom az 1.17. szám alatt tett vallomásomat, és kiegészítem azzal, hogy csak Dr. Ši-
mayová szájából hallottam, hogy nála volt elszállásolva egy SS kapitány, a vádlott és egy csen-
dőr őrnagy, és egyszer ez az őrnagy elmondta, hogy egy SS kapitány zsidóbarát a vádlotthoz ké-
pest.”57 Vajon mi szükség lehetett ŠIMAYOVÁ-nál történő elszállásolására, ha dr. CSATÁRY 
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László Lajosnak Kassán az Erdő utca 16. szám alatt volt az állandó lakása? Ez a vallomás is 
nyomós érv volt a szlovák népbírósági ítélet indokolásában, de egyúttal felveti azt a lényeges 
kérdést, hogy a kihallgatott tanúk tulajdonképpen kire vonatkozóan tették terhelő vallomása-
ikat? 
 
A vagonablakok kivágásának megtiltásán alapuló háborús bűncselekmény vádja 
A háborús bűncselekmény vádjának meghatározó pontja volt BALKÁNYI Sándor a Magyar Ál-
lamrendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztályán jegyzőkönyvezett tanú-
vallomása, amely szerint dr. CSATÁRY László Lajos 1944. VI. 2-án az utolsó, azaz a negyedik 
transzport indulásakor megtiltotta a vagonokon történő szellőzést biztosító ablakok kivágását. 
BALKÁNYI Sándor tanúvallomása: „Amikor a bevagonírozások megkezdődtek, 4. transzporttal 
történt, ezt onnan tudom, hogy én és a családom a 4. transzporttal kerültem bevagonírozva. […] 
Én személyesen odamentem Dr. Csatáryhoz, és kértem, hogy miután ezek külföldi vagonok, és 
nincsenek ablakkal ellátva, így kértem őt arra, engedje meg azok megnyitását. Ezt ő azzal uta-
sította el, hogy amennyiben ezt mégis megtesszük, rögtönítélő bíróság elé állít, állami vagyon 
rongálása címén.”58 BALKÁNYI Sándor a budapesti népbírósági eljárás tárgyalásán tett tanú-
vallomásában ez már így hangzott: „Ablakokat is kezdtünk vágni a kocsikon, de Csatáry mega-
kadályozta.”59 BALKÁNYI Sándor a budapesti népbírósági eljárás során az e tárgyban korábban a 
Politikai Rendészeti Osztályon tett vallomásának a népbírósági tárgyaláson önmaga mondott 
ellent, amellyel a korábbi vallomásait meg is cáfolja: „Balkányi Sándor tanú: Nekem is volt 
kivételezettségem Mihalovicstól, és mégis az első transzporttal vittek el.”60 

Az első transzport indítására 1944. V. 15-én került sor. BALKÁNYI Sándor tehát 1944. VI. 
2-án nem lehetett résztvevője a negyedik transzport indulásának. Ha BALKÁNYI Sándor nem 
volt jelen, akkor mire alapozta vallomását? 

Dr. JÓNAP Sámuel a kassai rendőrségen 1947-ben felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyvben a 
negyedik, azaz az utolsó transzport indulásának körülményeiről így vallott: „A negyedik 
transzportnál, amely Košicéből körülbelül 1944. június 2-án indult, 6 vagont jelöltek ki részünk-
re, ahol 300 súlyosan beteg és idős embert kellett elhelyeznünk, és a felsőbb magyar parancs-
noktól engedélyünk volt a vagonokban jobb körülmények közt elhelyezni őket, priccseket beállí-
tani.”61 Dr. JÓNAP Sámuel az 1944. VI. 2-ai utolsó, a negyedik transzport zsidó orvosaként a 
vagonablakok kivágásával kapcsolatos eseményről nem tett említést. 

BALKÁNYI Sándor e háborús bűncselekmény elkövetésére vonatkozó tanúvallomása tehát 
hamis és dr. CSATÁRY László Lajos által el nem követett, illetve egy megnemtörtént esemény 
elmondásán alapul. 
 
Konferencia dr. CSATÁRY László Lajosról a budapesti Holokauszt Emlékközpontban 
Dr. GELLÉRT Ádám nemzetközi jogász, történész 2012. VII. 25-én a budapesti Holokauszt Em-
lékközpontban dr. CSATÁRY László Lajossal kapcsolatos kutatásairól megtartott konferencia 
prezentációjában62 többek között megemlítette WEISZER Rózsi budapesti Politikai Rendészeti 
Osztályon tett tanúvallomását: „A gettó területén a legnagyobb szigorúság és tettleges 
bántalmazások voltak. Ezeket a tettleges bántalmazásokat korbáccsal a tábor parancsnoka vé-
gezte, ennek a tábornak dr. Csatáry László r. s. fogalmazó volt. A táborparancsnok elrendelte a 
gettó területén különböző munkálatok elvégzését szerszám nélkül, például földásás, amit a ke-
zünkkel kellett elvégezni, téglahordás stb. A gettó területén nem hallgattak meg senkit, és ha va-
lakinek panasza volt, akkor a zsidótanácshoz kellett fordulni, és ez a tanács közvetített a hármas 
bizottság tagjaival. Amikor Csatáry a gettó területén megjelent, pánikszerűen menekültek előle, 
és az egész gettó lakósai előtt köztudomású volt annak szadista természete”.63 Dr. GELLÉRT 
Ádám WEISZER Rózsi vallomásának többi részletét azonban már nem tette közzé, amelyeket 
ugyanabban a Politikai Rendészeti Osztály jegyzőkönyvben rögzítettek: „Én a gettóba 1944. 
április 29-én kerültem, és onnant elkerültem, még mielőtt a deportálások megkezdődtek vol-
na.”64 Vallomása második része: „Velem az történt 1944. június 15., hogy én beteg lettem, és 
már nem tartózkodtam a gettóban, és az utcán elfogtak a rendőrök és bevittek a rendőrség épü-
letébe.”65 Majd néhány sorral lejjebb: „Megjegyezni kívánom, hogy engemet teljesen egyedül 
de-portáltak annak idején a kassai r. kapitányságról.”66 WEISZER Rózsi a budapesti népbírósági 
tárgyaláson 1946. III. 30-án már így tett vallomást dr. CSATÁRY László Lajosról: „Úgy hallot-
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tam a többiektől, hogy Csatáry az emberekkel szerszám nélkül végeztetett földmunkát. . . . 
Hallomásból tudom azt is, hogy Csatáry, akit csak talált, vert, úgyhogy menekültek előle.”67 

WEISZER Rózsi dr. CSATÁRY László Lajossal soha nem találkozott, azonban ennek ellenére 
mégis pontosan határozta meg rendőr segédfogalmazói titulusát, valamint azt, hogy a tábor 
területén milyen események történtek, és hogy dr. CSATÁRY László Lajosnak milyen szerepe 
volt a kegyetlenkedésekben. Meghatározta továbbá, hogy a deportálásokkor hatvan-nyolcvan 
személyt zsúfoltak a vagonokba, akik között öreg, csecsemő, beteg, elmebajos stb. személyek 
voltak, és azt, hogy Kassáról 11 000 személyt deportáltak. WEISZER Rózsi kimaradt a téglagyár-
ban elhelyezett személyek teljes deportálásából. Tanúvallomása hamis, és teljes egészében a 
másoktól hallottakon alapul. 
 
Egy új túlélő szemtanú a dr. CSATÁRY László Lajos ügyben 
Sem az 1945-1946-os budapesti, sem az 1947-1948-as kassai népbírósági eljárás során nem ke-
rült sor SALAMON Edit kihallgatására, aki BALASSA Zoltán kassai helytörténész „Csatáry Lász-
ló – egy kőszívű kassai rendőrtiszt” című írásában a „Felvidék.ma” nevű világhálós újságban je-
lent meg, mint a téglagyári deportálások egyik túlélő szemtanúja.68 

A Budapesten zajló dr. CSATÁRY László Lajos ügyben tanúként történő kihallgatására a 
2012-ben megjelent cikket követően közel háromnegyed évvel később, 2013. II. 12-én a Kassai 
Rendőrkapitányságon került sor. 

Részletek SALAMON Edit 2013. II. 12-én készült tanúkihallgatási jegyzőkönyve magyar 
nyelvű fordításából: „[…]Nyomozó kérdése: Ki volt a gettó vagy a téglagyári gyűjtőtábor pa-
rancsnoka? Válasz: Nem emlékszem, de ez fölött az ember fölött még mint főparancsnok ott volt 
a Csatáry. Nyomozó kérdése: Honnan lehetett tudni, hogy ki a parancsnok? Válasz: Nem 
tudom. Nyomozó kérdése: Követtek el Ön ellen, vagy az Ön rokonai ellen, vagy az Ön isme-
rősei ellen bármilyen atrocitásokat a városi gettóban, illetve a téglagyári gyűjtőtáborban? Vá-
lasz: Nem, nem követtek. Nyomozó kérdése: Személyesen ismerte dr. Csatáry László Lajost? 
Válasz: Nem ismertem, csak távolról láttam őt. Nyomozó kérdése: Hányszor találkozott vele? 
Válasz: Soha nem találkoztunk, mint ahogy azt már mondtam, távolról láttam őt. Nyomozó kér-
dése: Tud róla részletes személyleírást adni? Volt neki valamilyen jellemzője, szokásai, vagy 
szava? Válasz: Mint ahogy már mondtam, csak távolról láttam őt. Emlékszem, hogy magas volt, 
jóképű, kemény szívvel. Pontosabb leírást nem tudok adni róla. Nyomozó kérdése: Milyen öltö-
zéket, milyen egyenruhát viselt dr. Csatáry László Lajos? Válasz: Akkor, amikor messziről lát-
tam, emlékszem, hogy olyan uniformist viselt, mint a magyar rendőrök, olyan szürkéskék színűt, 
és csizmája is volt, úgy emlékszem. Nyomozó kérdése: Kitől hallott dr. Csatáry László Lajosról, 
és mit hallott róla? Válasz: Csatáryról a többiektől halottam, hogy ő az a vezető rendőr, akinek 
a téglagyár a gondjaira van bízva. Nyomozó kérdése: Az Ön tudomása szerint mi volt dr. 
Csatáry László Lajos foglalkozása? Válasz: Valami nagyon magas funkcionáriusnak kellett len-
nie, ha azért küldték Magyarországról, hogy itt kiírtsa a zsidókat. Nyomozó kérdése: Az Ön tu-
domása szerint milyen szerepet játszott dr. Csatáry László Lajos a gettóban és/vagy a téglagyári 
gyűjtőtáborban? Válasz: Úgy, ahogy azt már mondtam, valószínűleg a legfőbb parancsnok volt, 
és a gyűjtőtábor az ő gondjaira volt bízva. Motorral járt, beszélgetett az őrökkel, akik a tábort 
őrizték a szögesdrót mögött, és utána elment. Nyomozó kérdése: Hallott Ön arról, hogy dr. Csa-
táry László Lajos bármilyen módon kegyetlenségeket követett el a város gettóban és/vagy a tég-
lagyári gyűjtőtáborban fogvatartott személyekkel szemben? Válasz: Nem tudom, de itt el szeret-
ném mondani, esténként lövéseket hallottunk, de nem tudom kik és mire lőttek. Az egyik nap 
reggel megtudtuk, hogy az osztálytársnőmet Seiler Gizellát lelőtték, ő volt az első áldozat, aki-
ről én tudok. Később a többiektől hallottam, hogy fennakadt a szögesdróton, és három napig ott 
hagyták, és csak utána temették el. Én már akkor nem voltam a gyűjtőtáborban.”.69 

Az összesen nyolc oldal terjedelmű tanúvallomásból világosan kiderül, hogy SALAMON 
Edit, BALASSA Zoltán és mások által is a médiában megjelentetett újságcikk formájában közzé-
tett saját visszaemlékezésével ellentétben nem emlékezett arra, hogy ki volt a téglagyári gettó 
parancsnoka. SALAMON Edit személyesen soha nem találkozott dr. CSATÁRY László Lajossal és 
csak messziről látott valakit, akiről másoktól azt hallotta, hogy ő dr. CSATÁRY László Lajos, a 
magas magyar funkcionárius, akit a „zsidók kiirtására” küldtek Kassára. SALAMON Edit dr. 
CSATÁRY László Lajost mint főparancsnokot egyértelműen összekeveri dr. HORVÁTH György 
kassai rendőr-főkapitány helyettes személyével. 
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Vallomások és ellentmondások az 1947-1948-as dr. CSATÁRY László Lajos ellen lefolytatott 
kassai népbírósági eljárásban 70 

A kassai népbírósági eljárás jegyzőkönyve szerint dr. CSATÁRY László Lajos, mint volt magyar 
kassai rendőrkapitány SCHMUTZER József 1944 őszén történő bántalmazásában személyesen 
részt vett, míg más személyek, ŽUROVSKY Zoltán és SEMETKAY Mikuláš bántalmazásánál csak 
jelen volt, de azt semmilyen módon nem akadályozta meg, erre kísérletet sem tett. 

SCHMUTZER József neve FRANKOVÁ Žofia tanúvallomásában a kassai népbírósági eljárás 
tárgyalási jegyzőkönyvében hangzott el: „Fenntartom az 1.6 szám alatt tett vallomásomat, és 
kiegészítem azzal, hogy minden alkalommal, amikor a vőlegényem megverve és sérülten haza-
jött, arra panaszkodott, hogy a vádlott nyersen és durván bánt vele, hogy a földre teperte és 
rugdosta és kínozta. Egy reggel jött egy nyomozó, aki azt mondta, hogy a vádlott parancsára le 
kell tartóztatnia a vőlegényemet, mert kommunista, és le is tartóztatta. Ahogy megtudtam a vád-
lott a legsúlyosabb börtönbe »toloncházba« záratta Magyarországon, ahonnan levelet is kap-
tam a vőlegényemtől, melyben a vádlott nyersességére és durvaságára panaszkodott vele szem-
ben. Arról, hogy a vádlott férfiakat vitetett el Košicéből, onnan tudok, hogy amikor a vőlegé-
nyemet el-szállították és kikísértem, láttam. A vőlegényem, amikor lefizette a vádlottat 2, vagy 3 
esetben, akkor elengedte őt, de amikor nem tudott fizetni, elvitette őt.”71 

Mivel a kapcsolatuk vőlegény-menyasszony volt, FRANKOVÁ valószínűleg elfogult lehetett. 
Vallomásában általános dolgokat említett, összefüggéstelenül, és sok esetben ellentmondásosan. 
Nem jelölt meg időpontot, hogy SCHMUTZER Józsefet mikor, hány alkalommal, mi alapján állí-
tották elő, politikai ügy, vagy kocsmai verekedés okán, esetenként hová „toloncol”-ták és dr. 
CSATÁRY László Lajos hogyan kínozta? 

Az elmondottakból mindössze következtetni lehet arra, hogy ezek az események 1944. no-
vember hónapban, vagy azt követően történtek. 

Nem életszerű, hogy SCHMUTZER József Magyarországon történő fogvatartása során — ha 
erre egyáltalán lehetősége lett volna —, levelezésében arra szentelt időt, és azzal foglakozott, 
hogy dr. CSATÁRY László Lajos milyen nyersen és durván bánt vele. FRANKOVÁ Žofia 
vallomása SCHMUTZER József elmondásai, a tanúnak való panaszkodásain és levelezéseken ala-
pult, amelyek a több alkalommal történő előállításait és „deportálásait” követően hangzottak el. 

A szlovák népbírósági anyagban utalás sem volt arra, hogy a tanú a birtokában lévő levele-
ket a hatóság számára bizonyítékként átadta, vagy bemutatta volna. 

ŽUROVSKY Zoltán 1947-ben tett feljelentésében elhangzott, hogy 1944. XI. 4-én le akarta 
lőni dr. CSATÁRY László Lajost, de nem sikerült, majd három nappal később dr. CSATÁRY 
László Lajos emberei elfogták és a Gestapónál megkínozták. 

A kassai népbírósági eljárás jegyzőkönyvében ŽUROVSKY Zoltán tanú vallomása így ol-
vasható: „Csatáry Ladislavot 1943. évtől ismerem, akivel az Imperial Kávéházban ismerkedtem 
meg, ahol akkor dolgoztam, mint titkár. Nevezett hivatalból járt a kávéházba legalább hetente 
egyszer. 1944. évben, amikor a magyar hadseregtől szabadságra jöttem, őrizetbe vette az édesa-
nyámat, Žurovská Idát, mert zsidó származású volt, és a mai napig nem jött haza a koncent-
rációs táborból. Abban az időben, vagyis 1944. november 7. napján engem is őrizetbe vetetett 
Csatáry, mivel merényletet akartam ellene elkövetni, hogy így álljak bosszút édesanyámért. A 
merénylet nem sikerült, mivel ezt nyilvános helyen akartam elkövetni Košicén a Štefániková 
utcán egy este, amiben a helyi lakosok megakadályoztak. A helyi lakosok feljelentése alapján, 
mint ahogy már említettem, 1944. november 7. napján elfogatott és más zsidó származásúakkal 
együtt Németországba vitetett. Az elfogás után Csatáry a német Gestapóra vitetett, ahol nagyon 
megkínoztak. A német gestapósok kínoztak, és Csatáry mindezek után eljött megnézni. Mivel a 
nyomozás során a Gestapó ellenem semmit nem talált, visszaadtak a magyar rendőrségre azzal, 
hogy másnap térjek vissza az alakulatomhoz, ami ellen Csatáry tiltakozott, hogy ne térjek vissza 
az alakulatomhoz, hanem szállítsanak Németországba, ami így is történt. Ehhez megjegyzem, 
hogy mikor őrizetben voltam a Varkolý nyomozói irodájában, Csatáry a következő megjegyzést 
tette: »Maga azt akarta, hogy meghaljak, de nagyon tévedett, mert ez fordítva fog megtörténni 
és maga lesz halott«.”72 
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ŽUROVSKY Zoltán a kassai népbírósági eljárás tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített tanúval-
lomásban nem említette dr. CSATÁRY László Lajos előtt történő bántalmazását. A vallomás 
hiteltelenségét támasztja alá, hogy dr. CSATÁRY László Lajos, mint rendőr segédfogalmazó a 
Magyar Királyi Rendőrség beosztottjaként egyáltalán nem rendelkezett parancskiadási és uta-
sítási joggal a német Sondereinsatzkommando (SD = Speciális Osztag) vagy a Geheime 
Staatspolizei (Gestapo = Titkos Államrendőrség) felett, valamint azok a tények és do-
kumentumok, amelyek azt bizonyítják, hogy dr. CSATÁRY László Lajos 1944 október végétől 
már nem tartózkodott Kassán. 

SEMETKAY Mikulaš tanúvallomása a kassai népbírósági eljárás tárgyalási jegyzőkönyvé-
ben: „Ez így ismétlődött mindig és 1944. 11. 2-án eljött a hivatalomba egy bizonyos Lipták nyo-
mozó, aki azokkal a szavakkal, hogy Csatáry parancsára letartóztat. . . . És ez után a Florianska 
utcába kerültem, ahol már Csatáry fogadott azokkal a szavakkal, hogy még nincs előkészítve az 
akta. Aztán elrendelte, hogy elvezessenek a mellettünk lévő helyiségbe, ahol engem minden ok 
nélkül kínoztak és vertek, hogy eszméletemet vesztettem. Utána sem hallgattak ki, de a szóban 
történő vallatások során annak ellenére, hogy többször kijelentettem a vádlottnak, hogy nin-
csenek nálam fegyverek és szórólapok, és ha megtalálja azokat nálam, elkobozhatja, semmi nem 
segített, mert két nap multán parancsot adott, hogy az írásbeli parancs alapján deportáljanak 
Komáromba és onnan Németországba.”73 

A tanú vallomása szerint mindez nem dr. CSATÁRY László Lajos jelenlétében, hanem egy 
másik helyiségben történt. Arról a tanú egy szót sem szólt, hogy dr. CSATÁRY László Lajos bár-
mire is utasította volna azokat, akik SEMETKAY Mikulašt elvezették a másik helyiségbe.  

Honnan tudhatjuk, hogy ha egyáltalán megtörtént SEMETKAY Mikulaš bántalmazása, hogy 
azt kik, milyen indíttatásból követték el? 

A tanúvallomás, csak egy dolgot bizonyít kétséget kizáróan, azt, hogy dr. CSATÁRY László 
Lajos SEMETKAY Mikulaš bántalmazásánál nem volt jelen, ha egyáltalán történt bárminemű 
bántalmazás. 

Eugen BIDOVSZKI tanúvallomásának részlete a kassai népbírósági eljárás tárgyalási jegyző-
könyvéből: „El voltam fogva a Flórán utcában. Azért fogtak el, mert németellenes voltam. 
1944. november 2-tól november 5-ig tartottak itt. Hallottam, vagy mástól tudom, hogy két német 
tiszt társaságában azt nyilatkozta, hogy ezek itt mind kommunisták. Ezután mindenféle vizsgálat 
nél-kül elszállítottak Komáromba.”74 

A tanú más személytől hallott dr. CSATÁRY László Lajosra utaló vallomása bizonyított 
tényként a szlovák ítélet indokolásában is megjelent.  

A politikai jellegű deportálások Komárom irányába 1944 novemberét követően, SZÁLASI 
Ferenc miniszterelnöksége időszakában történtek. Dr. Karol NEMENY tanú a kassai népbírósági 
eljárás tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített vallomásának részlete: „Még a magyar megszállás 
alatt 1939-ben az útlevélosztály főnöke volt, de politikai ügyeket is intézett, és konfliktusba ke-
rültem vele, mert a Kassai Kerületi Bíróságon képviseltem politikailag üldözött személyeket. 
Mikor ezt Csatáry megtudta, szóvá tette, miért csinálom ezt, tudomás volt róla, hogy erős befo-
lyása van, mert Horváth, ha valamit akart, abba a vádlott bármikor beleszólhatott. Biztos állha-
tott valaki mögötte, mert mikor Kassát megszállták a németek, megmutatkozott a teljhatalma. . . 
A feleségemtől megtudtam, hogy a vádlott minden esetben a kihallgatás alatt álló személyeket 
kínzásnak vetette alá, és néha korbáccsal is ütött.” 75 

Dr. Karol NEMENY eskü alatt tett vallomásában kijelentette, hogy dr. CSATÁRY László La-
jost már 1939-ben is ismerte, amikor a kassai rendőrségen az útlevélosztály főnöke volt. 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1939-ben még diplomás munkanélküliként élt Szolnokon. A 
Magyar Királyi Rendőrség személyi állományába fogalmazógyakornokká, a kecskeméti rendőr-
kapitánysághoz 1940-ben nevezték ki és 1942 őszén került áthelyezésre Zomborról Kassára. 

Fizikai lehetetlenség, hogy dr. CSATÁRY László Lajos 1939-ben a Kassai Rendőrkapitány-
ság útlevélosztályának főnöke lett volna vagy, hogy egyáltalán a felvidéki városban tartózko-
dott. 

A tanúvallomás tele van képtelenségekkel, feltételezésekkel, hamis állításokkal és dr. Karol 
NEMENY feleségtől hallott fikciókkal. Felmerül a kérdés, a feleség honnan tudta azokat, amiket 
állított. 

Lényeges kérdésként merül fel továbbá dr. Karol NEMENY tanúvallomása alapján, hogy ki 
lehetett Kassa városában az általa már 1939-től CSATÁRY nevű rendőrtisztként ismert személy, 
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aki még dr. HORVÁTH György kassai rendőr-főkapitány helyettes felett is utasítási joggal ren-
delkezett. 

Dr. Stefan KAIFER
76 tanúvallomása dr. CSATÁRY László Lajosról a kassai népbírósági eljá-

rás tárgyalási jegyzőkönyvében: „Mivel ügyvédként működtem, azt a meggyőződést alakítottam 
ki magamnak, hogy a vádlott a legvéreskezűbb nyilas és mindenható úr volt, amennyiben a leg-
magasabb szinten teljhatalommal rendelkezett minden transzport fölött, és segítségére voltak 
német szervek, melyek egyenruhája számomra azonosíthatatlan volt. Valamikor 1944 novem-
berében váratlanul letartóztattak és elszállítottak a Florianska utcába, ahol az ottani parancs-
nok, kemény módszerekkel bánt a fogvatartottakkal, és amikor 45-en voltunk egy helyiségben 
megjelent a vádlott egy gestapós kíséretében, és kijelentette, hogy közülünk mindenki kommu-
nista.”77  

Kérdés, hogy a kialakult saját meggyőződés alapján hogyan lehet valaki véreskezű nyilas.  
Ahogy a korbácsolás, úgy a „legmagasabb szinten teljhatalommal” való rendelkezés is 

olyan toposz, mint a „korbácsos gettóparancsnok”, ami több vallomásnál is felmerült. Ez is azt 
bizonyítja, hogy ezeket a vallomásokat előre megírták, és hogy az eljárás koncepciós volt, 
amely nem a tényeken, hanem a „politika-csinálók” célkitűzésein alapult. 

Dokumentumokkal bizonyított tény, hogy dr. CSATÁRY László Lajos 1944 novemberében 
már nem tartózkodott Kassán, azonban ha mégis valami csoda folytán ez úgy is történt volna, 
ahogyan azt dr. Stefan KAIFER állítja, annak kijelentése, hogy mások kommunisták, még nem 
lehetett háborús bűntett. 

A kassai népbírósági eljárás egyik „érdekessége”, hogy először dr. Stefan KAIFER ügy-
védet akarták megbízni a távol lévő dr. CSATÁRY László Lajos védelmének ellátásával.78 

 
Dr. CSATÁRY László Lajos mint volt magyar kassai rendőrkapitány? 
2012-2013-ban a médiában megjelenő írásokban több alkalommal azt vetették fel, hogy dr. 
CSATÁRY László Lajos „volt magyar kassai rendőrkapitánynak” szerepe és felelőssége volt az 
1944 novemberétől 1945. I. 18-ig tartó nyilas hatalom alatti időszakban történő különböző 
háborús és köztörvényes bűncselekmények elkövetésében.  

Dr. CSATÁRY László Lajost az 1948-as kassai népbírósági eljárásban, mint „volt magyar 
kassai rendőrkapitány”-t nevezték meg, és a feljelentési, valamint tanúkihallgatási jegyző-
könyvekben mindig ilyen minőségében rögzítették. 

Az 1944 novemberét követő időszakból is, mint négy jelentős esemény szereplőjeként, vagy 
részeseként került a média kereszttüzébe: 

- DARABOS László, Kassa volt nyilas párvezetőjének 1958-ban az ellene indult kassai bíró-
sági eljárása során elhangzott vallomásai79 szerint dr. CSATÁRY László Lajosnak tudomása és 
köze volt 1944 novemberében a Kassán 200-220 deportálásra váró zsidó személy gázzal történő 
elpusztításához; 

- 1945. I. 5-én tizenkét katonaszökevény és partizángyanús személy felakasztása Kassa Fő ut-
cáján; 

- Egy kassai illetőségű tizenhét éves fiú 1945. I. 10-én történt jogtalan elfogása és koncent-
rációs táborba történő deportálása, ez utóbbi eset okán 2012 nyarán a kassai rendőrségen felje-
lentést is tettek dr. CSATÁRY László Lajos ellen; 

- Kassa felszabadulása előtt két nappal, 1945. I. 17-én, a Ťahanovsky alagút mellett tizenhét 
embert lőttek agyon, és e tettekért dr. CSATÁRY László Lajosnak is viselni kell a felelősséget. 

DARABOS László kassai volt nyilas pártvezető dr. CSATÁRY László Lajosra vonatkozó 
vallomása valóság tartalmával kapcsolatban a Budapesti Nyomozó Ügyészség által feltett 
kérdésekre dr. ZINNER Tibor történész professzor 2013. V. 22-én adott szakvéleményében a kö-
vetkezőket fejtette ki: „ . . . 2. Konkrétan a jelenlegi Magyarország területéről tehervagonokkal 
deportált, 200-220 zsidó személy 1944 novemberében történt gázzal történő kivégzéséről Dara-
bos László által előadottak mennyiben illeszthetőek az érintett korszak történészi eszközökkel 
feldolgozott forrásai közé? E kérdés megválaszolásához előzetesen konzultáltam a téma más 
szakértőivel, Salamon Pállal és Karsai Lászlóval, akik megerősítettek abban, hogy az általam 
ismert hazai s a nemzetközi szakirodalmon kívüli források, okmánygyűjtemények nem tartalmaz-
nak adatot arra vonatkozóan, hogy akár Kassán vagy Kassa környékén, akár a történelmi Ma-
gyarország területén – az egyetlen szombathelyi esetet leszámítva – zsidók gázosítására került 
volna sor. Ezen túlmenően a rendelkezésre álló forrásokkal – így a második világháború mene-
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tével és a Holokauszt kronológiájával is – egyértelműen összeegyeztethetetlen, hogy 1944 no-
vemberében négy vagonnyi Miskolcról érkezett zsidó deportálására egyáltalán sor kerülhetett. .   
E kérdés kapcsán is határozott álláspontom, hogy a Darabos László által előadottak a históri-
kusak mind kronológiai, mind ténybeli, mind analógiai vizsgálati szempontból ellentétesek a 
rendelkezésre álló forrásokkal.”80 

Kassa város rendőrkapitányságának vezetője 1943 őszétől 1945. I. 18-ig dr. HORVÁTH 
György rendőr-főkapitány helyettes volt. 

Részlet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályon 1945. XII. 8-án 
készült dr. HORVÁTH György gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyvéből: „1943. jan. 1-jén 
kineveztek főkapitány-helyettesnek Nagyváradon. A bevonulás idején kerültem 1940. szeptem-
ber 6-án Nagyváradra, és itt szolgáltam 1943. augusztus 31-ig. Innen kerültem Kassára, ahol a 
város kiürítéséig tartózkodtam, vagyis 1945 január 18-ig.”81 

A Magyar Nemzeti Levéltárból került elő annak a tizenkét katonaszökevénynek nyilvánított 
személy felakasztásával kapcsolatban lefolytatott nyomozásnak az iratanyaga,82 amelyet a Ma-
gyar Királyi Rendőrség Kassai Rendőrkapitányságának vezetője dr. HORVÁTH György szemé-
lyesen folytatott le és készítette el az erről szóló nyomozati jelentését 1945. I. 9-én. 

A nyomozást a Magyar Királyi Főügyészség rendelte el a honvédelmi miniszter felhívására, 
mivel a bírósági ítélet nélkül kivégzett személyek mindegyike a honvédség személyi állo-
mányába tartozott. 

A kivégzéseket GYARMATHY Gábor, Kassa főispánja hadműveleti kormánybiztos, a Nem-
zetvezető SZÁLASI Ferenc szóbeli utasítására hivatkozó ítéletével rendelte el. Az akasztásokat a 
kassai német Sondereinsatzkommando (SD = Speciális Osztag) alakulattól e célra kért és kapott 
német katona hajtotta végre 1945. I. 5-én.83 

Az a tény, hogy az 1945. I. 5-én történt kivégzések nyomozását dr. HORVÁTH György kas-
sai rendőr-főkapitány helyettes 1945. I. 9-én személyesen teljesítette, valamint a Magyar Nem-
zeti Levéltárban lévő 28 oldal terjedelmű irat tartalma egyértelműen kizárja azt, hogy dr. 
CSATÁRY László Lajos Kassa rendőrkapitánya lett volna akár 1944. november hónapját meg- 
előzően, vagy azt követően bármikor. 

A dr. HORVÁTH György kassai rendőr-főkapitány helyettes elleni budapesti népbírósági el-
járás irataiban dr. CSATÁRY László Lajos neve az 1944 októberét követő időszakra vonatkozó 
vallomásokban egyáltalán nem merült fel. 

Ezek a bizonyítékok zárják ki továbbá egyértelműen azt is, hogy dr. CSATÁRY László 
Lajosnak bármilyen köze lett volna a DARABOS László volt kassai nyilas pártvezető vallomá-
saiban említett, gázzal elpusztított 200-220 zsidó személyek, a tizenhét éves fiú 1945. I. 10-én 
Kassán történt elfogásához és deportálásához, valamint az 1945. I. 17-én, a Ťahanovsky alagút 
mellett elkövetett gyilkosságokhoz. 

Dr. CSATÁRY László Lajos soha nem volt Kassa rendőrkapitánya, és az 1944. október hó-
napot követő időszakban Kassa városában bármilyen minőségben való jelenlétét is egyértel-
műen cáfolják a kutatások során előkerült dokumentumok, valamint történészi szakértői véle-
mények. 

 
A kassai népbírósági eljárásban lévő pontatlanságok, hibák, ellentmondások és jellegük, a 
bővebb részletezés mellőzésével 
Részlet a Kassai Ügyészség vádindítványának magyar nyelvű fordításából: „Vádat emelek: Dr. 
Csatáry Ladislav ellen. Születési ideje: 1915. 03. 04. Mány (Magyarország), ismeretlen állam-
polgárságú, utolsó lakhelye: Košice, Moyzesova 19. szám, jelenleg ismeretlen helyen, rendőri 
tisztviselő, nőtlen, római katolikus, magyar nemzetiségű, vagyontalan, állítólag sértetlen, sza-
badlábon.”84 

A vádemelés bevezetőjében dr. CSATÁRY László Lajos születési dátumaként 1915. III. 4-
et85 jelölték meg annak ellenére, hogy 1915. III. 5-én született. 

Lakáscímeként Kassa, Moyzesova 19-et86 adták meg, holott ő az Erdő utca 16. szám alatt 
lakott. 

Nőtlen férfiként említik annak ellenére, hogy már házas emberként költözött 1942 őszén 
Kassára, ahol két gyermeke is született. A szlovák eljárásban készült jegyzőkönyvek mind-
egyike, mint volt magyar kassai rendőrkapitányt említi, holott legmagasabb beosztása rendőr se-
gédfogalmazó volt. 
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A Kassán lefolytatott népbírósági eljárásban maguk a hatóságok sem tudták meghatározni 
dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogalmazó beosztását, és mind a magyar, mind a szlo-
vák eljárásban kihallgatott tanúk is egészen elképesztő és eltérő pozíciókba emelték. 

Megemlítették, mint: csendőr századost, ENDRE László közvetlen alárendeltjét, gettópa-
rancsnokot, hadnagyot a titkosrendőrségtől, kassai rendőrkapitányt, nyilas pártszolgálatost, ren-
dőr hadnagyot, rendőr felügyelőt és táborparancsnokot. 

„Korbácsos” személyét azonban mindegyikük precíz módon írta le és az elfogató parancs 
adatai szerint: 176 cm magas, gesztenyebarna hajú és szemöldökű, sovány, gyenge testalkatú 
személy volt.87 A szemtanúk — még azok is, akik soha nem találkoztak vele — rendkívül ke-
gyetlennek vallották. 

Mindezekkel szemben a felkutatott dokumentumok szerint dr. CSATÁRY László Lajos 182-
183 cm magas, szőke hajú és arányos testalkatú volt. 

Az eljárás és az ítélet koncepciós voltát bizonyítja, hogy abban dr. CSATÁRY László Lajosra 
vonatkozóan olyan megállapítások hangzottak el, amely cselekményeket az 1945-1946-ban 
Budapesten lefolytatott népbírósági eljárásban bizonyítottan dr. HORVÁTH György volt kassai 
rendőr-főkapitány helyettes követett el. Továbbá olyan cselekményeket róttak dr. CSATÁRY 
László Lajos terhére, melyek megtörténtekor vagy még, vagy már nem tartózkodott Kassán. 
 
Dr. CSATÁRY László Lajos mint a deportálások szervezője? 
Efraim ZUROFF feljelentésében nyomatékosan is kitért arra, hogy dr. CSATÁRY László Lajosnak 
személyesen volt köze a kassai zsidóság deportálásához, és tisztában volt azzal is, hogy milyen 
sors vár a koncentrációs táborokba hurcoltakra. 

A levéltári kutatások során előkerült dokumentumokból azonban egyértelműen kiderült, 
hogy a magyarországi zsidók 1944-ben történő deportálásának megszervezéséért, a gyűjtőtábo-
rokból az ország határain kívülre, koncentrációs táborokba történő szállításukért és az ott bekö-
vetkező halálukért JAROSS Andor belügyminiszter, ENDRE László belügyminisztériumi közigaz-
gatási államtitkár, BAKY László belügyminisztériumi politikai államtitkár88 és FERENCZY 
László89 csendőr alezredes — Adolf EICHMANN és a magyar rendvédelmi szervek közötti össze-
kötő tiszt — voltak felelősök. 

A Népbíróságok Országos Tanácsa ítéletei indokolása szerint mind a négy személy ismerte, 
elfogadta és támogatta, vagy legalábbis nem ellenezte Adolf EICHMANN tervét90 a magyaror-
szági zsidók országhatáron kívülre történő deportálásáról. A háborút követően Magyarországon 
a négy háborús főbűnös ellen népbírósági eljárás indult, és az ügyükben hozott halálos ítéletet 
követően mindegyiküket kivégezték. 

A Magyar Nemzeti Levéltárból kerültek elő a Népfőügyészség 1946 augusztusában össze-
állított és több száz személy nevét tartalmazó kimutatásai, amelyekben a magyarországi háborús 
bűnösöket sorolták fel. A kimutatások kategóriákra osztva és indokolva sorolták a listára kerülés 
okait. 91 

Dr. CSATÁRY László Lajos neve a Népfőügyészég kimutatásainak egyik listáján sem sze-
repelt. 
 
Dr. CSATÁRY László Lajos áthelyezése Kassáról Budapestre 1944 októberében 
Dr. CSATÁRY László Lajos beszélgetéseink során több alkalommal is megemlítette, hogy 1944 
nyarán-őszén többször is kérvényezte dr. HORVÁTH György főkapitány helyettestől Kassáról 
történő áthelyezését. Miután dr. HORVÁTH György ennek nem tett eleget, ezért annak tudta nél-
kül, a szolgálati utat megkerülve intézte el áthelyezését Budapestre a HÓDOSY Pál nyugállomá-
nyú csendőr ezredes a Magyar Királyi Belügyminisztérium Rendőrfelügyelője közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, HENKEY János vezérkari ezredes által vezetett ellátó csoportba. 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1944 októberében Kassáról Budapestre történő áthelyezésének 
bizonyítékai: Dr. HORVÁTH György vádlott észrevételei a vádhoz: „4./ Csatáry Lászlót szorgal-
mas, puritán rendőrtisztnek ismertem meg az alatt a félév alatt, amióta a kassai rendőrka-
pitányságot vezettem s mivel a politikai előadó személyében már három változás is történt, raj-
tam kívülálló okokból 1944 októberében hirtelen elhelyezték.”92 

Dr. HORVÁTH György által előadottak bizonyítják dr. CSATÁRY László Lajos Kassáról 
Budapestre történő áthelyezése körülményeinek valós voltát. 
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Dr. HORVÁTH György vallomásának azon kitétele, hogy „rajtam kívül álló okból” került sor 
az áthelyezésre is azt bizonyítja, hogy az a dr. CSATÁRY László Lajos által elmondottaknak 
megfelelően valósult meg 1944 októberében. A dr. HORVÁTH György elleni budapesti nép-
bírósági eljárás anyagában — amely a vádlott háború végéig betöltött cselekményeit vizsgálta 
— dr. CSATÁRY László Lajos neve 1944 októberét követően a nyilas hatalom időszakában 
történő eseményekről készült egyik jegyzőkönyvben sem jelent meg, beleértve az 1945. I. 9-én 
dr. HORVÁTH György kassai rendőr-főkapitány helyettes által befejezett nyomozás iratait is, 
amely egyúttal azt is bizonyítja, hogy dr. CSATÁRY László Lajos ekkor már nem tartózkodott 
Kassán. 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1944. XI. 1-től HÓDOSY Pál nyugállományú csendőr ezredes alá 
tartozó Magyar Királyi Rendőrség Rendőrfelügyelősége személyi állományában a HENKEY Já-
nos vezérkari ezredes által vezetett ellátó csoportban tevékenykedett.93 Az erre vonatkozó bizo-
nyítékok szintén a levéltári kutatások során kerültek elő. A kassai rendőrkapitányság személyi 
állománya 1945. I. 18-án evakuált. 

1944 őszén a szovjet csapatok már Magyarország területének egy részét elfoglalták. SZÁ-
LASI Ferenc miniszterelnök 1944 decemberében elrendelte a rendőrség militarizálását annak ér-
dekében, hogy ezeket az erőket szükség szerint a frontra vezényeljék.94 

A rendelet megjelenését követően elkészült a Rendőrfelügyelőség beosztottjainak névsora 
függetlenül attól, hogy annak összeírásakor az egyes személyek éppen hol tartózkodtak. Dr. 
CSATÁRY László Lajos az összeírás időpontjában feladatai ellátása során Mosonmagyaróváron 
tartózkodott. A dokumentumban a 22. sorszám jelöli: „Csatáry László dr. s.fog. /Mmóváron össze-
kötő tiszt a Henkey csop-nál/”.95 (VII.sz. melléklet) 

HENKEY János vezérkari ezredes 1944. XI. 1-től 1945. III. 30-ig volt az ellátó csoport veze-
tője.96 

Dr. CSATÁRY László Lajos ennek az ellátó csoportnak volt összekötő tisztje 1944. XI. 1-től. 
Kassáról történő elhelyezésének tényét erősíti meg továbbá dr. MÉSZÁROS Győző 1994. XI. 15-
ei, a dr. CSATÁRY László Lajossal kapcsolatos kanadai eljárás során Budapesten készült magyar 
nyelvű tanúkihallgatási jegyzőkönyve is. Dr. MÉSZÁROS Győző 1944-ben Kassán rendőrségi 
segédfogalmazóként dr. CSATÁRY László Lajos kollégája volt. A jegyzőkönyv 3. oldalán 
olvasható többek között dr. CSATÁRY László Lajos korabeli személyleírása és az, hogy 1944 
őszén már nem Kassán, hanem Mosonmagyaróváron tartózkodott. Részletek dr. MÉSZÁROS 
Győző tanúvallomásából: „ . . . - Kb. olyan magas volt mint én (kb.180 cm), az egyenruhája jó 
volt rám, szőkés volt . . . - Amikor Óvárra kerültem, oda már jöttek más kapitányságokról is. Ott 
találkoztam vele utoljára vagy 1944 végén.”97 

A dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy dr. CSATÁRY László Lajos 1944. október 
végétől már nem tartózkodott Kassán. A magyar és szlovák sajtóban megjelenő írások, amelyek 
dr. CSATÁRY László Lajos 1944 őszétől 1945. I. 18-áig Kassán folytatott tevékenységét és az 
ezekkel kapcsolatos felelősségét vetik fel, nem felelnek meg a valóságnak. 
 
A Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (The Royal Canadian Mounted Police) 1993 és 1997 
között végzett nemzetközi nyomozása dr. CSATÁRY László Lajos 1944-es kassai tevé-
kenységére vonatkozóan 
A Kanadai Szövetségi Bíróság (The Federal Court of Canada) kezdeményezésére a Kanadai Ki-
rályi Szövetségi Rendőrség (The Royal Canadian Mounted Police) 1993 és 1997 között hat or-
szágra kiterjedő nemzetközi nyomozást folytatott dr. CSATÁRY László Lajos 1944-es kassai 
tevékenységével kapcsolatban.98 (VIII.sz. melléklet) 

Beszerezték az 1945-1946-ban a dr. HORVÁTH György volt kassai rendőr-főkapitány he-
lyettes háborús főbűnös ügyében lefolytatott budapesti népbírósági eljárás, valamint az 1947-
1948-ban a dr. CSATÁRY László Lajos „volt magyar kassai rendőrkapitány” ellen a kassai nép-
bíróság által lefolytatott népbírósági eljárások teljes iratanyagát.99 

Tanúkihallgatásokat és fényképről történő felismertetési eljárásokat végeztettek. Kanadában 
18, az Amerikai Egyesült Államokban 4, Izraelben 2, Szlovéniában 1, Szlovákiában 2 és Ma-
gyarországon 2 tanút hallgattak ki. A 29 kihallgatott tanú közül az általánosan megfogalmazott 
és toposzokat is tartalmazó vallomásokon túl konkrét és bizonyító erejű vallomást egyikük sem 
tudott tenni dr. CSATÁRY László Lajosra. 

Az eljárás során mindössze hét olyan személy akadt, aki személyleírást adott, és akik a 
fényképről történő felismertetési eljárás során vállalták, hogy azonosítják azt a személyt, aki sé-
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relmükre bűncselekményt követett el. A felismertetési eljárást vállaló szemtanúknak nyolc feke-
te-fehér fotókból álló és több variációs sorrendben összeállított fotótablókat mutattak be, ame-
lyek mindegyikén szerepelt dr. CSATÁRY László Lajos fényképe, és amelyek néhány évvel az 
1944 utáni időszakot követően készült. (IX.sz. melléklet) 

KISS Susan; kanadai lakos 1993. XI. 22-ei tanú kihallgatási jegyzőkönyvének részlete: „sö-
tét haj”. Öltözetét khaki színű uniformisként írja le, amely a csendőrség ruházatának felel meg. 
A bemutatott fotók közül: „a 2-es , vagy 3-as, vagy 4-es” számú.100 (X.sz. melléklet.)  

KISS Susan a fotók között nem tudta dr. CSATÁRY László Lajost azonosítani. 
Judy LYSY kanadai lakos 1993. XI. 15-ei tanúkihallgatási jegyzőkönyv szerint a tanú úgy 

emlékezett, hogy dr. CSATÁRY László Lajos magas, huszonöt-harminc év közötti, sötét arcszínű 
volt. Judy LYSY a tablón szereplő személyek közül nem tudta dr. CSATÁRY László Lajost bea-
zonosítani.101 (XI.sz. melléklet) 

Dr. Stefan KAIFER; kassai lakos 1994. VII. 14-i Kassán készült tanúkihallgatási jegyző-
könyvében az szerepelt, hogy dr. Stefan KAIFER a bemutatott a fotókon szereplő személyek kö-
zül nem tudta dr. CSATÁRY László Lajost beazonosítani.102 (XII.sz. melléklet) 

SAS Steve; kanadai lakos 1993. november 16-i tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete: 
„Csatáry személyleírása? 180 cm. magas, 60-70 kg., rövid sötét hajú.” SAS Steve az első talál-
kozást dr. CSATÁRY László Lajossal 1940-re vagy 1941-re tette: „The first time I saw Csatary 
was in 1940 or 41.” SAS Steve nem találkozhatott dr. CSATÁRY László Lajossal az általa elő-
adott időpontban Kassán, mivel dr. CSATÁRY László Lajost csak 1940-ben nevezték ki fogalma-
zó gyakornoknak Kecskemétre, ahol 1941-ben minősítették át rendőrségi segédfogalmazóvá, 
majd onnan a délvidéki Zomborba helyezték át. Kérdésként merül fel ebben az esetben is, hogy 
ki volt a SAS Steve szüleinek boltjába már 1940, vagy 1941-ben rendszeresen bejáró, „CSATÁ-
RY” nevű rendőrtisztként ismert személy Kassán?  

SAS Steve a tablókon szereplő személyek közül nem tudta dr. CSATÁRY László Lajost bea-
zonosítani.103 (XIII.sz. melléklet) 

Georg Z. WASSERMANN USA lakos 1994. III. 29-ei tanúkihallgatási jegyzőkönyv részlete: 
„- Látja Csatáry Lászlót a fotón? - Azt hiszem az 5-ös„ volt a bizonytalan válasz. Georg Z. 
WASSERMANN a fotókon szereplő személyek közül nem dr. CSATÁRY László Lajost azonosí-
totta be.104 (XIV.sz. melléklet) 

Shachar YESHA’AYAHU az izraeli rendőrségen 1994. III. 9-én megtartott, fényképről történő 
felismerési eljárás jegyzőkönyve: „2-es, vagy a 3-as fotó Csatary.” , nyilatkozza a tanú. Shac-
har YESHA’AYAHU a fotókon szereplő személyek közül nem tudta azonosítani dr. CSATÁRY 
László Lajost.105 (XV.sz. mellkéklet) 

 

A felismertetési eljárások során egyik szemtanú sem azonosította dr. CSATÁRY László Lajost 
A személyleírást adó tanúk mind az 1947-1948-as kassai népbírósági eljárás során, mind az 
1993 és 1997 között zajló kanadai eljárásban egy kb. 176 cm magasságú, rövid, gesztenyebarna 
hajú és szemöldökű, — SALAMON Edit emlékei szerint szemüveges —, vékony egyenes orrú, 
karcsú, gyenge testalkatú, khaki színű dzsekit, khaki színű bricsesz nadrágot és hosszúszárú fe-
kete csizmát viselő személyre emlékeztek. 

A tanúk által leírt férfi alakja, arca, ruházata vélhetően mindegyikük emlékezetébe jól bele 
vésődhetett, mert az őket ért traumát követően még ötven évvel később, 1993-1994-ben is ezt a 
személyt írták le. Ez a személyleírás, azonban merőben eltér dr. CSATÁRY László Lajos korabeli 
kinézetétől. Ha a jogsértések az adott időszakban megtörténtek, azokat valamely más személy, 
de nem dr. CSATÁRY László Lajos követte el. 

A valóságost megközelítő személyleírást dr. MÉSZÁROS Győző budapesti lakos, volt kassai 
rendőr segédfogalmazó, dr. CSATÁRY László Lajos kassai kollégája adja az 1994. XI. 15-én a 
Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Mounted Police) és a Magyar Legfőbb 
Ügyészség által Budapesten felvett tanúvallomási jegyzőkönyve 3. oldalán olvasható.106 

A kanadai eljárás során a tanúktól felvett jegyzőkönyvek egyértelműen arra adnak bizonyí-
tékot, hogy egy olyan személyről van szó, aki már 1939-től Kassán tartózkodott, és a KISS Su-
san tanú által leírt ruházata107 alapján valószínűsíthetően a csendőrség kötelékében teljesített 
szolgálatot. 

Azokat a tényeket, hogy nem dr. CSATÁRY László Lajos személyéről van szó, döntő mér-
tékben támasztja még alá dr. Karol NEMENY és SAS Steve tanúvallomása: 
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- Dr. Karol NEMENY az 1948-as kassai eljárás során eskü alatt tett vallomásában a dr. CSA-
TÁRY László Lajossal történő találkozását 1939-ben határozta meg. 

- SAS Steve 1993-ban a Kanadában indult eljárás során tett tanúvallomásában dr. CSATÁRY 

László Lajossal történő első találkozásukat 1940. vagy 1941. évben jelölte meg. 
Mind a budapesti népbíróság 1946. évben lefolytatott, mind a kassai népbíróság 1948-ban 

lefolytatott eljárásai, valamint a Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Moun-
ted Police) 1993 és 1997 között végzett nyomozása során, a kihallgatott tanúk olyan általuk 
ismert személyről tettek vallomást, aki már 1939-től egészen 1945. I. 18-ig Kassán tartózkodott. 
Ez a személy azonban nem azonos dr. CSATÁRY László Lajossal.108 

A Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Mounted Police) a négy évig tar-
tó nemzetközi nyomozás során dr. CSATÁRY László Lajos személyére vonatkozóan nem állapí-
tott meg háborús bűntettre utaló cselekményt, ezért a vele kapcsolatos eljárásban hivatalos meg-
szólítására sem gyanúsított, sem tanú minőségében nem került sor. 
 
Miért nem járt eredménnyel a kassai népbíróság által kiadott letartóztatási parancs? 
A dr. CSATÁRY László Lajos ellen kibocsájtott elfogatási parancsot 1948. III. 16-án adta ki a 
kassai népbíróság.109 

Dr. CSATÁRY László Lajos ebben az időszakban még Európában, a bejelentő igazoláson is 
feltüntetett adataival, családjával együtt Németországban Simbach am Inn városban tartózko-
dott.110 Németországból 1949-ben vándoroltak ki Kanadába. 

A háborút követő időszakban a szövetséges győztes hatalmak katonai és polgári nyomozói 
folyamatosan járták azokat a területeket, ahol a vesztes fél háborús bűncselekményekkel gyanú-
sítható rendvédelmi múltú, vagy civil polgárai akár álnéven is bujkálhattak. 

A dr. CSATÁRY László Lajos nevével, de az elkövetett bűncselekmények miatt kőrözött 
személy leírásával kiadott elfogató parancs azonban sem személyi adataival, sem dr. CSATÁRY 

László Lajos valós személyleírásával semmilyen formában nem mutattak egyezőséget. Jellemző 
eset, amikor dr. CSATÁRY László Lajos 1948. XI. 1-én megjelent az USA zóna katonai 
parancsnokságán a németországi Altötting városában. Már Münchenben laktak, amikor 1948 
őszén tudomására jutott, hogy neki tulajdonítják tizenkét ember felakasztását 1945. január 
elején Kassa Fő utcáján. A hír megrendítette és felháborította. Úgy döntött, hogy ezt a 
képtelenséget tisztázni kell. A család nem akarta elengedni. Attól tartottak, hogy soha nem tér 
vissza. A becsület azonban többet ért, és dr. CSATÁRY László Lajos gyalog vágott neki a 
München-Altötting útnak. 1948. XI. 1-én este, zuhogó esőben érkezett az amerikai zóna katonai 
parancsnokságára, ahol bejelentkezett azzal, hogy ezt a tudomására jutott kassai ügyet tisztázzák 
le. 

A katonai nyomozóknak átadta azt az okmányt, amely szerint őt 1944. XI. 1-ei hatállyal Bu-
dapestre a Magyar Királyi Belügyminisztériumba helyezték át. A vizsgálat során az Osztrák 
Köztársaság Salzburg városában székelő amerikai katonai parancsnokság bevonásával tisztázták 
a kérdést, majd amikor útjára engedték közölték vele, mehet bárhová, akár az Egyesült Álla-
mokba is. 

A II. világháborút követően a háborús bűnösök bírósági perei 1949-ig tartottak. Az Ameri-
kai Egyesült Államok és a győztes hatalmak 1948-ban nem voltak „barátkozós” hangulatban a 
világháború veszteseivel. Kevés a valószínűsége annak, hogy az USA katonai nyomozói 
elengedték volna dr. CSATÁRY László Lajost, ha a legkisebb gyanúja is felmerült volna annak, 
hogy Kassán vagy bárhol elkövetője, részese lett volna háborús bűncselekményeknek, gyilkos-
ságoknak.  

Dr. CSATÁRY László Lajos vétlenségét támasztja alá a németországi Simbach am Inn 
városban székelő magyar iroda vezetője FÜZESY István által 1949. V. 6-án kiadott igazolvány 
is. Az igazolvány tanúsítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok katonai hatóságai dr. CSATÁRY 
László Lajos háború során folytatott tevékenységét lenyomozták, valamint azt is, hogy nem állt 
szándékukban őt a keleti zónában, illetve Magyarországon folyó koncepciós perek áldozatául 
dobni.111 (XVII.sz. melléklet) 
 
Eljárási és kriminalisztikai anomáliák a budapesti és a kassai népbírósági eljárások során 
 
Gyors lefolyású népbírósági eljárások 
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A budapesti népbírósági eljárás során a budapesti Politikai Rendészeti Osztályon történő kihall-
gatások 15 nap alatt valósultak meg, mely alatt 18 főt hallgattak ki. Maga a népbírósági eljárás 
pedig négy nap alatt zajlott le, ahol 33 tanút hallgattak meg.112 

A kassai népbírósági eljárás keretében a kassai politikai rendőrségen két nap alatt tíz sze-
mélyt hallgattak ki. A kassai népbírósági tárgyalás egy nap alatt valósult meg, ahol tíz perces 
tanácskozást követően a vádlottat távollétében — jogorvoslati lehetőség nélkül — kötél általi 
halálra, továbbá vagyonelkobzásra ítélték.113 

A rövid idő alatt lefolytatott népbírósági eljárás irataiból világosan látható, hogy a vallomá-
sok értékelésével a kassai népbíróság egyáltalán nem foglalkozott. 

Mindkét népbírósági eljárás súlyos kriminalisztikai hibája volt, hogy a dr. CSATÁRY Lász-
lónak vélt, illetve a valódi dr. CSATÁRY László Lajos személyazonossága között fennálló 
ellentmondásokat nem oldották fel és erre vonatozóan még kísérlet sem történt. 

A budapesti és a kassai népbíróságok által kontroll nélkül elfogadott tanúvallomások és a 
jogerős ítéletekkel befejezett eljárások tették többek között lehetővé, hogy dr. CSATÁRY László 
Lajost a Budapesti Nyomozó Ügyészségen 2011. IX. 21-én az Efraim ZUROFF által tett büntető 
feljelentéssel ismételten „tettesévé” tegyék az 1941-1945 közötti Kassán elkövetett háborús 
bűncselekményeknek. 
 
A fiktív és a valódi dr. CSATÁRY László Lajos 
A dr. HORVÁTH György ellen lefolytatott budapesti népbírósági eljárás iratainak tanulmányo-
zása során feltűnő volt, hogy sem a rendőri jelentések, sem a tanúktól felvett jegyzőkönyvek, 
sem más iratok között egy sem volt, amelyikben szerepelt volna dr. CSATÁRY László Lajos sze-
mélyleírása.114 

Ennek oka, hogy a kassai volt rendőr kollégáktól helytelen módón sem a korabeli nyomozó 
hatóság, sem a bíróság nem kért személyleírást. Ugyancsak eljárási hiba volt, hogy azok a sze-
mélyek, akik a deportálást és a koncentrációs tábort túlélve vallomást tettek, az őket bántal-
mazó, megkínzó és deportáló személyről sem a rendőrség, sem a bíróság nem kért és a tanúk 
sem adtak személyleírást.  

Különös, hogy a nyomozást lefolytató hatóság erre a lényeges kérdésre vonatkozóan nem 
hallgatta ki őket, illetve a Népbíróság sem figyelt fel erre a súlyos kriminalisztikai hibára, és ar-
ra sem, hogy BALKÁNYI Sándor, valamint WEISZER Rózsi és még néhány tanú egymással és, 
vagy önmagukkal szemben is milyen súlyos és feloldhatatlan ellentmondásokba keveredtek. 

A rendőri jelentések és jegyzőkönyvek, valamint a népbíróságokon tett vallomások olvasá-
sakor úgy tűnt, hogy ez a lényeges momentum egyáltalán nem volt szempont. 

Dr. CSATÁRY László Lajos kassai tevékenységének megismerésére a budapesti Politikai 
Rendészeti Osztály nyomozójának volt ugyan egy kísérlete arra, hogy eljárjanak a Csehszlovák 
követségen a kassai hatóságok irányába, azonban az erről készült jelentésnél több nem tör-
tént.115 

Többek között ezek az eljárási hibák is erősítik azt, hogy a Budapesten dr. HORVÁTH 
György volt kassai rendőr-főkapitány helyettes ellen lefolytatott népbírósági eljárás részben kon-
cepcióra épült, és amely érintette dr. CSATÁRY László Lajost is, aki azonban nem volt jelen, 
ezért a személyét érintő vádakat megcáfolni nem tudta. A vallomást tevő túlélő szemtanúk dr. 
CSATÁRY László Lajost nem láthatták, így nem is azonosíthatták. Valójában senki sem tudta, 
hogy kire teszik terhelő vallomásaikat.116 

A koncepciós jellegre és az elvárások teljesítésére utal többek között KASSAI-FARKAS Ibo-
lya volt kassai rendőrségi tisztviselő dr. CSATÁRY László Lajosra vonatkozó vallomásrészlete: 
„A gettó dolog értelmi szerzője Csatáry volt.”117 

A kassai népbírósági eljárás során a budapestivel ellentétben, a tanúk már adtak személy-
leírást arról az általuk már 1939 óta dr. CSATÁRY László Lajosként ismert, vagy említett „volt 
magyar kassai rendőrkapitányról”, aki 1941 és 1945 között a különböző bűncselekményeket 
sérelmükre elkövette. Ebben az eljárásban súlyos hiba volt, hogy nem tisztázták dr. CSATÁRY 

László Lajos személyi adatait, személyleírását, holott az 1943 augusztusában Kassán kiállított 
útlevelének a helyi rendőrségi irattárban maradó adatlapján lévő fotó alapján az azonosítást 
megtehették volna.  

Nem tisztázták továbbá családi állapotát, lakóhelyének címét, a kassai rendőrségen betöl-
tött státuszát, beosztását sem. Ugyancsak nem tisztázták Kassán való tartózkodásának idejét 
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sem. Így azok a szemtanúk, mint például dr. Stefan KAIFER, vagy SAS Steve akiknek vallomása 
szerint a dr. CSATÁRY-nak ismert személlyel, mint a „kassai rendőrség útlevél osztályának 
vezetőjével” már 1939-1940-1941-ben találkoztak, és aki 1944 novemberében KAIFERT szemé-
lyesen hallgatta ki. Azok az 1944 tavaszi deportálásokat elszenvedő túlélők, akik „korbácsos és 
embereket kínozó” személyére emlékeztek és az 1944 októberétől 1945. I. 18-ig elkövetett há-
borús bűncselekmények túlélőinek mindegyike, vagy mint például ŽUROVSKY Zoltán, akit 
„1944. november 4-én a dr. CSATÁRY ellen elkövetett merénylete” miatt tartóztatott le, mind-
annyian egy és azonos személyre, de egyértelműen nem dr. CSATÁRY László Lajosra vonat-
kozóan tették meg terhelő tanúvallomásukat. 
A kassai népbíróság eljárásának anyagából — benne a dr. CSATÁRY László Lajos ellen hozott 
ítéletből és annak indokolásából — egyértelműen kitűnik, hogy sem a rendőrségi, sem az 
ügyészségi, sem a bírósági eljárás során egyáltalán nem foglakoztak azzal, hogy tisztázzák, ki 
volt a jogsértések valódi elkövetője, pusztán az volt a cél, hogy egy fiktív személy nevet kapjon 
és az elvárásoknak megfelelően halálos ítélet kiszabására kerüljön sor. 

Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy a kassai népbírósági eljárás során az 1947-1948-
ban a dr. CSATÁRY László Lajos volt magyar kassai rendőrkapitány ellen lefolytatott el-
járásban, az 1945-1946-ban a dr. HORVÁTH György „háborús főbűnös”, volt magyar kassai ren-
dőr-főkapitány helyettes ellen lefolytatott budapesti népbírósági eljárás iratainak megtekinté-
sére, az abban rögzített gyanúsítotti és tanúkihallgatási jegyzőkönyvek tanulmányozására a 
kassai hatóságok még kísérlet sem tettek, holott a háborús bűnösök ellen indított bírósági el-
járások mindenütt nagy figyelmet kaptak és amelyekről a korabeli sajtó is kiemelten tudósí-
tott.118 

 
A napjainkig is kiható kriminalisztikai hibák a dr. CSATÁRY László Lajossal kapcsolatos 
eljárásokban 
A kassai népbíróság a rendőrség, illetve az ügyészség által rendelkezésére bocsátott adatok, 
valamint a tanúk által megadott személyleírás alapján 1948. III. 16-án a elfogató parancsot adott 
ki „dr. Ladislav /László/ Csatáry” ellen. A letartóztatási parancs főbb adatai szerint dr. CSA-
TÁRY László Lajos született Mány 1915. III. 4-én, magassága: 176 cm, haja színe és szemöldö-
ke gesztenyebarna, testalkata: sovány és gyenge, orra: vékony, egyenes volt.119 (XVIII.sz. mel-
léklet) 

A letartóztatási parancs tartalma nem felelt meg dr. CSATÁRY László Lajos korabeli valós 
személyi adatainak, személyleírásának, és amely hibákat, lényeges eltéréseket különböző 
dokumentumok, dr. CSATÁRY László Lajos személyi okmányai, valamint a róla készült korabeli 
fotók támasztanak alá.  

A letartóztatási parancsban kiadott személyleírást összevetve a dr. CSATÁRY László Lajos 
tulajdonát képező személyi okmányokkal és fényképekkel, a korabeli nyomozó hatóságok által 
elkövetett súlyos kriminalisztikai hibákra és következményeire, egy több mint hetven éven 
keresztül feltáratlan és megdöbbentő hibasorozatra derült fény. 

A dr. CSATÁRY László Lajos számára 1943. VIII. 24-én a kassai rendőrkapitányság által 
kiállított útlevelében elhelyezett fényképen egy ovális arcú, magas homlokú férfi látható.120 

(XIX.sz. melléklet) 
Az útlevélben rögzített személyi adatok szerint 1915. III. 5-én született és a személyleírást 

is tartalmazó rész pedig egy magas és szőke hajú férfit ír le.121 (XX.sz. melléklet) 
A Dr. csizsik-CSATÁRY Ladislaus számára 1948-ban Münchenben kiállított német személyi 

igazolvány azonban pontosan adja meg testmagasságát, amely 182 cm.122 (XXI.sz. melléklet) 
A népbírósági eljárásokban terhelő vallomásokat tevő tanúk által adott személyleírás szerint 

dr. CSATÁRY László Lajos vékony, gyenge testalkatú volt. 
A „Magyar Királyi Rendőrség Szervezete és Ügyvitele” című kiadvány egyértelmű kritéri-

umként határozza meg a fogalmazói karban való alkalmazás egyik alapvető, a testalkatra vonat-
kozó kellékét. 123 (XXII.sz.melléklet) 

A dr. CSATÁRY László Lajosról készült korabeli fotók egyértelműen bizonyítják, hogy 
testalkata erős volt, termete pedig magas, tehát az előírás 3. pontjának maximálisan megfelelt. 
Dr. CSATÁRY László Lajos rendőrségi segédfogalmazó a képek jobb oldalán látható. A ren-
dőrökkel együtt készült fotón jól látható, hogy majd egy fejjel magasodik ki a többiek közül.124 

(XXIII.sz. melléklet)  
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A tanúk által leírt és a letartóztatási parancs személyleírásban szereplő 176 cm magasságú, 
rövid, gesztenyebarna hajú és gesztenyebarna szemöldökű, karcsú, gyenge testalkatú, khaki szí-
nű egyenruhát, bricsesz nadrágot és fekete csizmát viselő személyleírású féri tehát nem azonos 
dr. CSATÁRY László Lajossal. 
 
 
 
 
 
 
A törvényes vádemelés feltételei  
A büntetőeljárás eredményes befejezéséhez feltétlenül szükséges az, hogy: 

- a törvény büntetni rendelje a dolog, vagy személy ellen elkövetett tettet, vagy mulasztást, 
amelyet; 

- valahol, valamikor, valahogyan, valamivel; 
- egy büntethető személy; 
- szándékosan vagy gondatlanul valamilyen okból elkövetett. 

Amennyiben e négy szükséges elem közül valamelyik nem valósul meg, abban az esetben 
törvényesen vádat emelni nem lehet. 

Dr. CSATÁRY László Lajossal kapcsolatosan, illetve az ellene indított eljárások esetében 
több tényállási elem sem valósult meg.  

Néhány példa a teljesség igénye nélkül: 
- A budapesti népbíróságon háborús bűntett miatt, míg a kassai népbíróságon kollaboráció és 

fasiszta megszállás125 bűncselekménye, illetve olyan jogsértések miatt indultak eljárások 
szándékosan elkövetett cselekmények okán, amelyek sértették a hatályos törvényeket, vagyis a 
jogi tárgy bizonyíthatóan sérült. A deportálásokkal, a kegyetlenkedésekkel, a koncentrációs tá-
borokba való szállításokkal a tevéssel elkövetett magatartás is megvalósult. 

- A tanúk az elkövető személyében egy bizonyos dr. CSATÁRY László néven ismert férfit je-
lölnek meg, mint aki sérelmükre a bűncselekményeket elkövette. Azonban a budapesti, valamint 
a kassai nyomozó hatóságok és a népbíróságok elmulasztották tisztázni, azonosítani az elkövető 
személyét, személyleírását kontroll nélkül bizonyítékként értékelték úgy, hogy a tanúk szerint a 
dr. CSATÁRY-ként emlegetett személy volt az elkövető. 

- A korabeli eljárásokban nem kerültek tisztázásra az egyes bűncselekmények elkövetési kö-
rülményei sem, és így fordulhatott elő például az, hogy a két országban két év különbséggel le-
folytatott népbírósági eljárásokban rögzített vallomások szerint a téglagyári táborból való szö-
kések megakadályozása céljából a fegyverhasználatra kiadott parancsot a budapesti népbírósági 
eljárásban dr. HORVÁTH György volt kassai rendőrkapitány helyettes, míg a kassai népbírósági 
eljárásban pedig dr. CSATÁRY László volt magyar kassai rendőrkaptány adta ki. 

- Nem került tisztázásra a vagonablak kivágás megtiltására vonatkozó jogsértő magatartás 
sem, amelynek lényeges eleme és ellentmondása, hogy maga a cselekmény meg sem valósult, 
vagyis nem történt meg a bűncselekmény. Ezt a tényállási elemet már a dr. HORVÁTH György 
elleni budapesti népbírósági tárgyaláson BALKÁNYI Sándor önmagával ellentmondó tanúvallo-
másai alapján tisztázni lehetett volna. A példából látható, hogy sem a jogi-, sem az elkövetési 
tárgy nem sérült, mivel azok meg sem jelentek. 

- Az egyes túlélő szemtanúk vallomásai alapján részben megvalósult az elkövetési magatartás 
és annak eredménye is. Az alannyá válás és a bűnösség feltételei azonban nem jelennek meg, 
mert a bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a jogsértéseket nem dr. CSATÁRY László Lajos kö-
vette el. 

- A büntető eljárások során az elkövető személyének és a bűnösség tisztázására még kísérlet 
sem történt. 

Összességében megállapítható, hogy a törvényes vádemeléshez szükséges négy tényállási 
elem feltételei közül mindössze kettő valósult meg. 
 
Három tény és három kérdés 
A dr. CSATÁRY László Lajos ügy három jól elkülöníthető időszak történéseire tagozódik, de 
ezeket egy egységben kell kezelni. 
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Első időszak: 1941. július-augusztus. A Kassa és Kassa környéki zsidók Kamenyec-Podol-
szkij-ba történő deportálása.  

Második időszak: 1944. április-május-június. A Kassa és Kassa környéki zsidók gettóba, 
majd a kassai téglagyárba történő koncentrálása és ezt követően Auschwitzba való deportálása. 

Harmadik időszak: 1944. október vége és 1945. I. 18. között. A nyilas hatalom időszakában 
Kassán elkövetett jogsértések. 
 
 
 
 
 
Az első időszak és tényei 
A vádak szerint 1941. július-augusztusban dr. CSATÁRY László Lajos 300 kassai és Kassa 
környéki zsidó személyt deportál Kamenyec-Podolszkíj-ba, ahol többségüket kivégezték. Karol 
NEMENY a kassai népbíróságon 1948-ban eskü alatt tett vallomása szerint első találkozása dr. 
CSATÁRY László Lajossal 1939-ben történt, amikor a kassai rendőrség útlevél osztályának a ve-
zetője volt. 

SAS Steve a Kanadai Szövetségi Bíróság (The Federal Court of Canada) által 1993-ban kez-
deményezett vizsgálata során a dr. CSATÁRY László Lajossal történt első találkozását 1940-
1941-re datálja. 

Efraim ZUROFF azzal egészítette ki 2011 szeptemberében tett feljelentését, hogy dr. CSATÁRY 
László Lajos 1941-ben — az Ausztráliában élő WEINBERGER Marika elmondása sze-rint az édes-
apjától hallottak alapján — deportáltatta Kamenyec-Podolszkijba WEINBERGER Ma-rika rokonait. 
Efraim ZUROFF feljelentésének ez utóbbival történő kiegészítését Karol NEMENY dr. CSATÁRY 
László Lajossal kapcsolatos 1939-re utaló vallomásában elhangzottakra is alapozhatta. 

Dokumentumokkal bizonyított tények támasztják alá, hogy dr. CSATÁRY László Lajos az 
inkriminált időszakban még nem tartózkodott Kassán. 
 
A második időszak és tényei 
A vádak szerint 1944 áprilisa és júniusa között a Kassán létrehozott téglagyári gyűjtőtáborból dr. 
CSATÁRY László Lajos gettóparancsnok kegyetlenkedéseivel és aktív közreműködésével 15 700 
zsidó személy koncentrációs táborokba küldésére került sor, ahol dr. CSATÁRY László Lajos tudtával 
is olyan körülmények közé kerültek, amely életüket veszélyeztette, és többségük halálát okozta. 

Az inkriminált időszakkal kapcsolatos korabeli magyar és szlovák népbírósági eljárások 
során kihallgatott tanúk hamis, vagy jobb esetben tévedéseken alapuló valótlan és egymásnak is 
ellentmondó vallomásai alapján a bűncselekmények vagy meg sem valósultak, vagy ha megtör-
téntek, azokat nem dr. CSATÁRY László Lajos követte el. 

A Kanadai Szövetségi Bíróság (Federal Court of Canada) iratanyagában található huszonki-
lenc tanú kihallgatási jegyzőkönyveiben egy dr. CSATÁRY László Lajos nevű személyre 
vonatkozó, többségükben általánosságokat és toposzokat is tartalmazó vallomások olvashatók. 
A felismertetési eljárásra is alkalmasnak minősülő hét szemtanú egyike sem azonosította dr. 
CSATÁRY László Lajost. 

Levéltári dokumentumokkal bizonyított tény, hogy az 1944-es magyarországi deportáláso-
kért felelős háborús bűnösök személye megállapítást nyert, és bírósági úton történő felelősségre 
vonásuk 1945 és 1949 között megtörtént. 
 
A harmadik időszak és tényei 
A vádak szerint 1944 novembere és 1945. I. 18. közötti időben dr. CSATÁRY László Lajos, mint 
Kassa rendőrkapitánya felelős a nyilas hatalom időszakában deportált vagy kivégzett több száz 
zsidó, illetve baloldali gondolkodású személy sorsáért, az 1945. I. 5-én tizenkét személy 
felakasztásáért, 1945. I. 10-én egy tizenhét éves fiú elfogásáért, koncentrációs táborba való 
deportálásáért, valamint 1945. I. 17-én további tizenhét fő kivégzéséért. 

Dokumentumokkal bizonyított tény, hogy dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogal-
mazó soha nem volt Kassa rendőrkapitánya, az elkövetett bűncselekményeket nem ő követte el, 
mivel abban az időszakban már nem tartózkodott Kassán. 
 
A dr. CSATÁRY László-ügy szempontjából felmerülő három sarkalatos kérdés 
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Ha dr. CSATÁRY László Lajos: 
- 1939–1941-ben még nem tartózkodott Kassán, és ha az;  
- 1944-ben végrehajtott deportálások során a kegyetlenkedések elkövetőjeként dr. CSATÁRY 

László Lajos egyetlen eljárásban egyetlen szemtanú sem azonosította, illetve felelőssége sem 
volt több ezer ember deportálásában, és ha; 

- 1944 októberét követően már nem tartózkodott Kassán, akkor ki volt az a dr. CSATÁRY 
László Lajosként ismert személy, aki az 1941-1945 között terjedő időszakban a háborús bűncse-
lekményeket Kassán elkövette? 

Ezekre a több mint 70 éve megválaszolatlan kérdésekre az idő múltával igen nehéz vála-
szokat adni, ám a kutatott iratokban, dokumentumokban két potenciális név is felmerül. Két  
olyan személy neve, akik közül az egyik, a Magyar Királysághoz visszacsatolt Kassa első szá-
mú rendőri vezetője volt; dr. HORVÁTH György vidéki rendőr-főkapitány helyettes, és akinek az 
internáltakkal szembeni viselkedéséről a téglagyári tábor belső zsidó őrség vezetője dr. SZÁSZ 
Elemér tanúvallomásában olvasható.126  

A másik személy SZOÓ Tibor a kassai rendőrkapitányság felügyelőgyakornoka, akinek ne-
vét és internáló táborparancsnoki beosztását dr. HORVÁTH György volt kassai vidéki rendőr-
főkapitány helyettes, valamint dr. SZÁSZ Elemér tanúvallomása127 bizonyítja, és amit egyértel-
műen erősít meg a jeruzsálemi Jad Vasem intézet kutatási anyaga is. 
 
A Kanadai Szövetségi Bíróság (Federal Court of Canada) „Ladislaus Csizsik-CSATARY” dosz-
sziéja 

A Kanadai Szövetségi Bíróság (Federal Court of Canada) ügyirata128 nem tartalmaz olyan rele-
váns adatokat, amelyek befolyásolták volna a budapesti népbíróság és a kassai népbíróság pe-
res irataiban,129 valamint közkönyvtárakban és dr. CSATÁRY László Lajos magándokumentumai 
kutatása során előkerülő, és vétlenségét bizonyító tényeket, inkább megerősítik és alátámasztják 
azokat, különös tekintettel a túlélő tanúk vallomásaira és a fényképről történő eredménytelen 
személyfelismertetési eljárási jegyzőkönyvekre. 

A Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Mounted Police) által lefolyta-
tott nemzetközi nyomozás öt kötetből álló dossziéjának irataiból megdöbbentő módon derül ki 
az, hogy a Budapesten 2011. IX. 21-én a dr. CSATÁRY László Lajos ellen, háborús bűncselek-
mények miatt tett büntető feljelentésben foglaltak pontosan megegyeznek azokkal a nyomozás 
tárgyát képező körülményekkel, amelyek miatt 1993-ban a kanadai hatóságok a hat országra 
kiterjedő vizsgálatot megkezdték, és amelynek eredményeképpen azt 1997-ben dr. CSATÁRY 
László Lajos vétlenségének megállapítása okán zártak le. 

Az 1993 és 1997 között lefolytatott nyomozás adatai és dokumentumai önmagukban is két-
séget kizáróan bizonyítják azt, hogy dr. CSATÁRY László Lajos nem azonos azzal a személlyel, 
aki 1939 és 1945 közötti időszakban az első bécsi döntéssel a Magyarországhoz visszacsatolt 
Kassán tartózkodott és az ott élő, illetve a Kassa környéki zsidóság sérelmére a háborús bűncse-
lekményeket elkövette. 

Nem valószínű az, hogy ha a Kanadai Szövetségi Bíróság (Federal Court of Canada) és a 
Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal Canadian Mounted Police) az eljárás során dr. 
CSATÁRY László Lajos ügyében háborús, vagy bármilyen más bűncselekményt állapít meg, 
abban az esetben elmulasztották volna a bírósági úton történő felelősségre vonását.  

A nyomozás befejezését követően dr. CSATÁRY László Lajos ellen Kanadában nem indult 
eljárás és 1997-ben Kanadából már magyar állampolgárként, magyar okmányokkal települt át 
Magyarországra. 

A Kanadai Igazságügyi Minisztérium (Department of Justice Canada) 2015. IV. 13-án kelt 
tájékoztató levele szerint nem tudják, hogy mi motiválta dr. CSATÁRY Lászlót kanadai állam-
polgárságáról önként történő le-mondásában és azt sem tudják igazolni, hogy Kanadában őt 
bármely hatóság a bevándorlásával kapcsolatban bármikor eljárás alá vonta volna.130 (XXIV.sz. 
melléklet) 

Ezzel a dokumentummal megdőlt az vád is, hogy dr. CSATÁRY László Lajost háborús bűn-
cselekmények elkövetése miatt állampolgárságától megfosztották és Kanadából kiutasították 
volna. 
 
Utóhang 
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A budapesti népbíróság peranyaga, a kassai népbíróság peranyaga, valamint a levéltárakból, 
közkönyvtárakból előkerült, továbbá más dokumentumok már több évtizede bárki számára hoz-
záférhetők, teljes terjedelmükben kutathatók. 

A dr. CSATÁRY László ügy bővebb összefoglalása egy 2014 őszén kiadott könyvben való-
sult meg.131 
 
 
 
 
 
 
Jegyzetek: 
 

    1 A peretsényi NÓRÁNTH Gerzson, nemzetes CHOBÁNKY Kálmánnak írt levelének részlete, amely kelt 1863 
március havában Debrecenben. 
ERDEI 22.p. 

    2 Dr. CSATÁRY László Lajost CSATÁRI László Lajos néven anyakönyvezték 1915-ben. Nevét fordulatos életútja 
során többféleképpen írták. Az adott nyelvi környezetből és a hivatalnokokon múlt az, hogy hol „i”, hol pedig „y” 
betűvel jegyezték a családi nevét. A név előtagja a „csizsik” rész pedig az emigráció időszakában került a neve elé, 
melyet az anyai nagypapájától örökölt. A „csizsik” előnév a kanadai honosítását követően már nem került rá okmá-
nyaira. Jogi doktorátust a debreceni Tisza István Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán 
1937-ben szerzett. 
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KOVÁCS 
(93.;) 
 

— KOVÁCS Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. 
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81/1945. (I. 25.) ME.r. 
(19.;) 
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Mellékletek jegyzéke: 
I.sz. melléklet 

A Magyar Királyi Állami Rendőrség, majd a Magyar Királyi Rendőrség tiszti rendfokozatai 1922-1944. 
II.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos rendőr fogalmazógyakornoki kinevezési okmánya 1940. I. 5 
III.sz. melléklet 
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Fotó tabló a T 2399-96. számú felismertetési eljárásban. 
X. sz. melléklet 

Susan KISS tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
XI.sz. melléklet 

Judy LYSY tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
XII.sz. melléklet 

Dr. Stefan KAIFER tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
XIII.sz. melléklet 

SAS Steve tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
XIV.sz. melléklet 

Georg Z. WASSERMANN tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
XV.sz. melléklet 

Shachar YESHA’AYAHU fényképről történő felismertetési jegyzőkönyve. 
XVI.sz. melléklet 

Igazolás a CSATÁRY-család lakcím bejelentkezésről a németországi Simbach am Inn városába. 
XVII.sz. melléklet 

Igazolás a németországi Simbach am Inn városi Magyar iroda vezetőjétől. 
XVIII.sz. melléklet 

A kassai népbíróság dr. CSATÁRY László ellen kiadott elfogató parancsa. 
XIX.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos számára Kassán 1943-ban kiállított útlevél 1. és 2. oldala. 
XX.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos Kassán 1943-ban kiállított útlevele (3-4. oldal) 
XXI.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1948-ban Münchenben kiállított német személyi igazolványa. 
XXII.sz. melléklet 

A Magyar Királyi Rendőrség fogalmazói karba történő alkalmazás kellékei. 
XXIII.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogalmazóról készült korabeli fényképek. 
XXIV.sz. melléklet 

A Kanadai Igazságügyi Minisztérium 2015. IV.13-án kelt levele. 
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I.sz. melléklet 
A Magyar Királyi Állami Rendőrség, majd a Magyar Királyi Rendőrség tiszti rendfokozatai 

1922-1944. 
 

 
                

 
 

Megjegyzés: A katonai rendfokozatokkal ellentétben — ahol a rangokat hatágú csillaggal jelölték — a polgári 
fegyveres őrtestületek rangjait csillagrózsácskával tűntették fel. Valamennyi polgári fegyveres őrtestületnek külön 
rangrendszere volt. Abban azonban megegyeztek egymással és a katonai rangrendszerrel, hogy a rangrendszeren 
belüli csoportok három rangot tartalmaztak. Valamennyi rangot pedig a zubbony gallérján viselték. 
 
Forrás ! 

- ZEIDLER Sándor: A magyar rendőri rangok fejlődéstörténete a kiegyezéstől az ezredfordulóig. 123.p. Rendvé-
delem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XIV.évf. (2008) 17.sz. 116-137.p. 
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II.sz. mellélet 

 
Dr.  CSATÁRY László Lajos rendőr fogalmazógyakornoki kinevezési okmánya 

1940. I. 5.  
 

 
 
Forrás ! CSLL.MI.  
 
 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU ISSN 1216-6774           XXVII. évf. (2017) 53.sz. 
 

 130

III.sz. melléklet 
Dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogalmazói kinevezési okmánya 

1941. XII. 3. 
 

 
 

Forrás ! CSLL.MI. 

 
IV.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos áthelyezési parancsa Kecskemétről Zomborra. 
1942. III. 13. 

 

 
 

Forrás ! CSLL.MI. 
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V.sz. melléklet 
HIRDETMÉNY a Kassa városi gettó létrehozásáról. 

 

 
 
Megjegyzés: A Kassa városi gettó létrehozásáról szóló HIRDETMÉNY 1944. V. 1-én lett kiadva. A Gettó-pa-
rancsnok dr. HORVÁTH György Kassa város vidéki rendőr-főkapitány helyettes volt. A hirdetmény lábrészében felelős 
kiadókként vannak feltüntetve dr. CSATÁRY László „rendőr fogalmazó”, és a Gettó-parancsnok. Kassai helytörténé-
szek tájékoztatása szerint a városi gettó, a téglagyári gyűjtőtáborba történő beolvasztásáról a német parancsnokság 
döntött, és amely rövid időn belül végrehajtásra került.  
 
Forrás ! OSzK. Nyomtatványtár. 
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VI.sz. melléklet 
Dr. CSATÁRY László Lajos kézírásának tulajdonított gettóparancsnoki aláírások. 

 

 
 
 

 
 
Megjegyzés:A két jelentés és a rajtuk látható egymástól merőben eltérő aláírások 1944. V. 5-én és 1944. V. 9-én 
készültek mindössze négy nap eltéréssel. Bemutatásuk a 2012. VII. 25-én a budapesti Holokauszt Emlékközpontban a 
dr. CSATÁRY László Lajossal kapcsolatos a Kassai Állami Levéltárban történt kutatás eredményéről tartott konferen-
cián úgy, mint dr. CSATÁRY László Lajos gettóparancsnok által aláírt dokumentumok. A dokumentumok az ÁBTL 
internetes folyóirata a Betekintő 2014/3. számában a Csatári László és az 1944-es kassai deportálások címmel 
megjelent írásban is meghivatkozásra kerültek. 
 
Forrás ! Kassa Állami Levéltára 17. d. 4728/1944. sz. akta és 18. d. 4814/1944. sz. akta 
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VII.sz. melléklet 
A Rendőrfelügyelőség beosztottjainak névsora 

 

 
 

Megjegyzés: A dokumentum 1944 őszén készül a Magyar Királyi Rendőrség militarizálásának időszakában. A névsor 
azoknak a nevét sorolja fel, akik a HÓDOSY Pál ny.á. csendőr vezérőrnagy vezetése alatt álló Rendőrfelügyelőség 
munkatársai voltak. Dr. CSATÁRY László Lajos neve CSATÁRY László dr. megnevezéssel sfog. jelöléssel a 22-es sor-
szám mellett olvasható. A dokumentumot 2010 márciusában a II. kerületi Házmán utcában az egyik lakóház 
tetőterének felújítása során találta meg egy kőműves mester. Az épület 1945. II. 11-12.-i Budai várból történő kitörés 
útvonalán, a Pasaréten található. 
 

Forrás ! HIM.HL. M.Kir. Rendőrség iratai, növekedési naplószám 52/2010. 1 p. 
 

VIII.sz. melléklet 
 

Kanadai Szövetségi Bíróság (The Federal Court of Canada) T 2399-96. számú „Ladislaus Csizsik-CSATARY” dosszié 
 

 
Megjegyzés: Az öt kötetből álló dosszié IV. kötete tartalmazza azokat a jegyzőkönyveket, amelyek a túlélő szemtanúk 
vallomásait tartalmazzák. A T 2399-96. számú dosszié tartalmának másolatát a Kanadai Szövetségi Bíróság (The Fe-
deral Court of Canada) adta át dr. CSATÁRY László Lajosnak a nyomozás lezárását követően. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96. 
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IX.sz. melléklet 
Fotó tabló a T 2399-96. számú felismertetési eljárásban 

 

 
 
Megjegyzés: A fotótablókat, amelyek mindegyikén szerepel dr. CSATÁRY László Lajos fényképe, a Kanadai Királyi 
Szövetségi Rendőrség (Canadian Royal Mounted Police) állította össze a felismertetés eljárások elvégzéséhez 
lefolytatott nemzetközi nyomozás során. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz. 
 

X. sz. melléklet 
Susan KISS tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete 

 

 
 
Megjegyzés: A tanú által adott leírás az általa dr. CSATÁRY László Lajosnak ismert személy ruházatáról, valamint a 
felismertetési eljárás során adott többvariációs bizonytalan személykiválasztásról. A kép jobb felső sarkában általam 
elhelyezett fotó a korabeli csendőr egyenruhákat mutatja azokat, amelyeket Susan KISS írt le vallomásában. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié. 
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XI.sz. melléklet 
Judy LYSY tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete 

 

 
 
Megjegyzés: Judy LYSY nem ismerte fel a tablón azt a személyt aki sérelmére a jogsértést 1944 tavaszán Kassán 
elkövette. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié.  
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XII.sz. melléklet 

Dr. Stefan KAIFER tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
 

 
 
Megjegyzés: Dr. Stefan KAIFER nem tudta azonosítani dr. CSATÁRY László Lajost. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié.  
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Steve SAS tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
 

 
 
Megjegyzés: SAS Steve által adott személyleírás egy sötét hajú, általa dr. CSATÁRY László Lajosnak ismert személy-
ről, valamint vallomása arról, hogy már 1940, vagy 1941-ben találkozott vele Kassán, szülei boltjában. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié.  
 

XIII.sz. melléklet 
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Georg Z. WASSERMANN tanúkihallgatási jegyzőkönyvének részlete. 
 

 
 
Megjegyzés: A tanú egy sötét hajú személyt ír le és úgy hiszi, hogy az ötödik számú fotó az, amely dr. CSATÁRY 

László Lajosról készült. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié.  

 
 
 

XIV.sz. melléklet 
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Shachar YESHA’AYAHU fényképről történő felismertetési jegyzőkönyve. 
 

 
 
Megjegyzés: A tanú nem azonosította dr. CSATÁRY László Lajost. 
 

Forrás ! CSLL.MI. T 2399-96.sz.dosszié.  
 
 

 
 
 
 
 
 

XV.sz. melléklet 
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Igazolás a CSATÁRY-család lakcím bejelentkezésről a németországi Simbach am Inn városába 

 

 
 
Megjegyzés: Az igazolás azt tanúsítja, hogy dr. CSATÁRY László Lajos családjával együtt 1945. IV. 7-én a német-
országi Simbach am Inn-ben már bejelentett lakos volt. Az igazolás a Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség (Royal 
Canadian Mounted Police) eljárása során lett bekérve az Nemzetközi Nyomozó Szolgálat (International Tracing 
Service) archívumából. 
 
Forrás ! FCCA. T 2399-96. 
 
 
 
 

XVI.sz. melléklet 



VERBOVSZKI Sándor   Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY  László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a dokumentumok tükrében 
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Igazolás a németországi Simbach am Inn városi Magyar iroda vezetőjétől 
 

 
 
Megjegyzés: Az igazolást FÜZESY István rendőr százados állította ki dr. CSATÁRY László Lajos számára, amely szerint 
az USA katonai hatóságai lenyomozták háború alatt tanúsított viselkedését és azt állapították meg, hogy feladatát 
demokratikus módon végezte. 
 
Forrás ! CSLL.MI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII.sz. melléklet 
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A kassai népbíróság dr. CSATÁRY László Lajos ellen kiadott elfogató parancsa. 
 

 
 
Megjegyzés: A szlovák nyelvű elfogatóparancs tartalmazza a dr. CSATÁRY László Lajosnak tulajdonított személy-
leírást. A szlovák nyelvű elfogatóparancs és annak magyar nyelvre lefordított szövege a jobb érthetőség miatt lett a 
fotón egymás mellé szerkesztve. Az eredeti szlovák nyelvű irat magyar nyelvre történő hiteles lefordítása a dr. 
CSATÁRY László Lajos ellen Budapesten a Budapesti Nyomozó Ügyészség nyomozása során történt. 
 
Forrás ! KAL. Tk 358/1948.sz.    ;   BNYÜ.I. nyom. 1597/2011. 
 

XIX.sz. melléklet 
 

Dr. CSATÁRY László Lajos számára Kassán 1943-ban kiállított útlevél 1. és 2. oldala. 
 

 
 
Forrás ! CSLL.MI. op.cit. 499073. számú útlevél 1. és 2. oldala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII.sz. melléklet 



VERBOVSZKI Sándor   Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY  László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a dokumentumok tükrében 
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Dr.  CSATÁRY László Lajos Kassán 1943-ban kiállított útlevele (3-4. oldal) 
 

 
 

Megjegyzés: A 499073. számú útlevél 3-4. oldala dr. CSATÁRY László Lajos adataival és személyleírásával. Az 
útlevél különös jellegzetessége, hogy párhuzamosan tartalmazza felesége adatait és személyleírását. 
Forrás ! CSLL.MI. op.cit. 499073. számú útlevél 3. és 4. oldala. 

 
XXI.sz. melléklet 

Dr. CSATÁRY László Lajos 1948-ban Münchenben kiállított német személyi igazolványa 
 

 
 

Megjegyzés:  „Dr. csizsik Csatári Ladislaus” számára 1948-ban Münchenben kiállított személyi igazolvány, amiben a 
személyleírása mellett ujjnyomata is szerepelt. 
Forrás ! CSLL.MI. op.cit. B.XXVI/23453 számú személyi igazolvány. 

 
XXII.sz. melléklet 

A Magyar Királyi Rendőrség fogalmazói karba történő alkalmazás kellékei 
 

 
 

Forrás ! A rendőrség szervezete és ügyvitele. op.cit. 76-77.p. Budapest, 1943, Magyar Királyi Belügyminisztérium. 
200 p. 

 
XX.sz. melléklet 
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Dr. CSATÁRY László Lajos rendőr segédfogalmazóról készült korabeli fényképek 
 

 
 
Megjegyzés:  A kép-montázs dr. CSATÁRY László Lajos magándokumentumaiból van összeállítva. Dr. CSATÁRY 
László Lajosról fennmaradt fotók, amelyeken rendőrségi formaruhában látható. A felvételeken jól látható az erős 
testalkat, valamint az, hogy termete kimagaslott a többi rendőr között, ami alátámasztja 182 cm-es testmagasságát. A 
kép, három fotó felhasználásával készített montázs. Dr. CSATÁRY László Lajos a jobb oldalon látható. 
 
Forrás ! CSLL.MI. 
 

XXIV.sz. melléklet 
A Kanadai Igazságügyi Minisztérium 2015. IV.13-án kelt levele 

 

 
 
Megjegyzés:  A Kanadai Igazságügyi Minisztérium arról ad tájékoztatást, hogy nem tudják mi motiválta dr. CSATÁRY 
László Lajost kanadai állampolgárságáról való lemondásában, továbbá arról, hogy 1949-ben Kanadába történő 
bevándorlásával kapcsolatban semmiféle vádakat nem vizsgáltak és ebben bírói döntés nem történt. A fotó 
montázsban az eredeti angol nyelvű levél mellett, a magyar nyelvű olvasható. 
 
Forrás ! CSLL.MI. 
 

XXIII.sz. melléklet 


