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Kovács Éva 
 

A Csornoky-per és politikai összefüggései1 
 
 
Dr. Csornoky (Bun) Viktort (1919-1948) 1948. november 15-én a Budapesti 
Népbíróság elsőfokon, majd 1948. december 6-án a Népbíróságok Országos 
Tanácsa (NOT) másodfokon egy politikai koncepciós perben halálra ítélte. Az 
ítéletet 1948. december 7-én végrehajtották.2 Utóbb negyvennégy év elteltével, 
1992-ben rehabilitálta az egykori vádlottat a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi 
Tanácsának határozata, és bűncselekmény hiányában felmentette „a hivatali 
kötelesség súlyos megsértésével elkövetett népellenes bűntett” vádja alól, mivel 
azt nem követte el. A határozat megállapította, hogy a Csornoky terhére rótt 
egyéb bűncselekmények miatti ítéletet – „demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló cselekmény”, hűtlenség, gazdasági bűncselekmények – is semmisnek 
kell tekinteni az 1990. évi XXVI. (második semmisségi) törvény alapján.3 

E tanulmányban sorra veszem a Csornoky Viktor ellen lefolytatott 
büntetőeljárás során elkövetett törvénysértéseket, és megkísérlem feltárni azokat 
a korabeli nemzetközi eseményeket és magyarországi politikai összefüggéseket, 
amelyek magyarázatot adnak arra, hogy vajon miért állt érdekében a 
kommunista vezetésnek a Tildy Zoltán köztársasági elnök veje ellen irányuló 
koncepciós per lefolytatása, és Csornoky kivégzése. 

Csornoky Viktor budapesti értelmiségi családból származott. Édesapja Bun 
Károly bíró korán elhunyt, úgyhogy édesanyja Klein Stefánia nevelte. A jogi 
egyetem elvégzése után bírói és ügyvédi oklevelet is szerzett, több nyelven 
beszélt. A második világháború alatt tartalékos őrmester volt, 1945-ben 
főhadnaggyá majd századossá, 1945 decemberében pedig tartalékos hadbíró 
őrnaggyá nevezték ki. 1942-ben lépett be a Független Kisgazdapártba, 1943 
őszétől a párt budapesti szervezete polgári tagozatának lett a titkára. 1944 
                                                
1 Csornoky Viktor életútjával, politikai pályájával, koncepciós perével és rehabilitálásával készülő 
doktori disszertációm foglalkozik. 
2 Az ítéletek ügyszámai: Nb. IX. 4261/1948/4, NOT. I. 3285/1948/8. 
3 Az 1992-es határozat ügyszáma: Eln. Tan. B. törv. 993/1992/5.  
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áprilisában nősült meg, s vette feleségül Tildy Zoltán lányát, Erzsébetet. 
Gyermekük, László 1945-ben született.  

1945-ben Tildy és más kisgazdapárti vezetők oldalán kapcsolódott be a 
politikai és a pártéletbe, és még ebben az évben a Kisgazdapárt vezetősége 
budapesti főtitkárrá nevezte ki, majd 1946 novemberében országgyűlési 
képviselő lett.4 1945. augusztus 24-től a Magyar Külügyi Társaság elnöki 
tanácsának tagja lett, és 1945 novemberében kinevezték a washingtoni magyar 
követség első titkárává. 1946 nyarán rövid ideig a párizsi magyar békedelegáció 
tagja volt. 1947 januárjában tért vissza az Egyesült Államokból, és ezután mint 
országgyűlési képviselő és a Kisgazdapárt politikai bizottságának tagja vett részt 
a hazai közéletben. Itthon rövid ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd 1947. 
február 1-től novemberig a Demokrácia című lap főszerkesztőjeként 
tevékenykedett. 1947. november 22-én megbízást kapott az egyiptomi magyar 
követség vezetésére. 1948. július 23-án a Külügyminisztérium jelentéstételre 
hazarendelte, és szolgálati helyéről – már ekkor – rendőrhatósági őrizet alatt 
hozták haza.5 

1948 nyarán a kommunisták számára – miután túl voltak a korábbi 
testvérpárt, a szociáldemokraták szelektív bekebelezésén is –, az egyeduralom 
teljes körű kiépítéséhez már nem tűnt kellően lojális államfőnek Tildy Zoltán. 
Annak ellenére sem, hogy a kisgazda politikus 1946. februári megválasztása óta 
éppen konfliktuskerülő – mondhatni meghunyászkodó – módon gyakorolta 
(egyébként is meglehetősen behatárolt) köztársasági elnöki jogosítványait. Soha 
sem emelt szót az alkotmányosságot feszegető vagy azt akár meg is sértő 
kommunista lépésekkel szemben. A Csornoky Viktor ellen kezdeményezett 
eljárás elsődleges funkciója minden valószínűség szerint az volt, hogy Tildyt a 
családján keresztül kompromittálják, ellehetetlenítsék, s elérjék – úgymond 
önkéntes – lemondását államfői posztjáról.6 

A Tildy elleni akció mögött feltételezhetően elvi-politikai megfontolások is 
meghúzódhattak. Hiszen Tildy Zoltán abban a tekintetben is persona non grata 
volt/lett a kommunisták szemében, amennyiben ő egy olyan paraszti-kispolgári 
bázisú demokráciában gondolkozott, amely szemben állt a kommunistáknak a 

                                                
4 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. (továbbiakban: Abtl.) Abtl V-77282/1 1. 
Csornoky Viktor életéről röviden lásd: VIDA István – VÖRÖS Vince: A Független Kisgazdapárt 
képviselői 1944-1949. Életrajzi Lexikon. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Történeti 
Elitkutatások, Budapest, 1991. 38.  
5 Abtl V-77282/1, 1-2.  
6 Ennek köztörténeti összefüggésekbe helyezett leírását lásd: PALASIK Mária: A jogállamiság 
megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Napvilág Kiadó, Budapest, 
2000. 273.; ROMSICS Ignác: Magyarország a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 285. 
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mezőgazdaság szovjet mintára történő kolhozásításának tervével.7 Mivel 
azonban ezt a felfogást Tildy maga sem képviselte annak idején markánsan és 
nyilvánosan, ezért az ezzel való támadása a kommunisták részéről – akik a 
kulisszák mögött tudtak erről – kontraproduktív lett volna, mivel a 
közvéleményben épp az elmozdítani kívánt államfő respektusát erősítették 
volna. Lehetséges, hogy ez a szempont is szerepet játszott Tildy 
lemondatásában, de az bizonyos, hogy nem jelölhette ki annak nyilvános útját. A 
lemondatásra így – legalább közvetett – kompromittálására volt szükség.  

Utóbb két olyan magyarázat is megszületett a Csornoky-perről, amelyik 
igyekezett leválasztani az ügyet Tildy személyéről, vagy legalábbis olyan 
összefüggésmezőbe helyezte Csornoky személyét, mintha önmagában is 
„veszélyes” lett volna. Az egyik egy 1963 áprilisában készült – a korhoz 
illeszkedően szigorúan titkos minősítésű – belügyminisztériumi összefoglaló, 
amely leginkább kommunista magyarázkodásnak hat. Eszerint, „Dr. Csornoky 
Viktor ügye nem volt koncepció az akkori politikai, nemzetközi és gazdasági 
helyzetet figyelembe véve az elkövetett cselekménye súlyos politikai kárt okozott, 
a vele szemben alkalmazott súlyos ítéletet a reakciós jobboldali elemekre (Nagy 
Ferenc, Varga Béla, Pfeiffer Zoltán) mért csapásnak is szánták, akik ma is 
ellenségei hazánknak, az amerikai imperialisták segítőtársai. Dr. Csornoky 
Viktor ügyében perújítási eljárás lefolytatását nem javasoljuk, mivel a NOT 
1948–ban hozott ítéletével törvénysértést nem követett el.”8 A szöveg 
egyértelművé teszi – akarva-akaratlanul – (különösen a „csapás” szó erős 
hangsúlya), az egykori (és még 1963-ban is helyeselt!) politikai motivációt. 
Abban a tekintetben még inkább árulkodó (az egykori célt elkendőző) és 
valótlan az összefoglaló, amennyiben a megnevezett „ellenségek” már egykor 
mindannyian emigrációban voltak.  

Egy másik – szintén utólagos – álláspont, azt az értékelési szempontot veti 
fel, hogy habár a kommunisták visszatérően felrúgták is a jogállamiság 
konvencióit, a kompromittálhatóságot illetően nem alap nélkül kezdték firtatni 
Csornoky Viktor ténykedését. McCargar a budapesti amerikai követség korabeli 
titkárának visszaemlékezése szerint Csornoky apósának Tildy Zoltánnak, 
valamint még tizennégy családtagnak a külföldre szöktetését tervezte, amelyhez 
a követség segítségét kérte. McCargar mindehhez hozzáfűzi, hogy mielőtt 
személyesen találkozott volna Csornokyval, csak annyit hallott róla, hogy apósa 
pozícióját kihasználva ő az egyik legnagyobb feketéző.9 Azaz Csornoky 
                                                
7 Erről lásd egy 1946-os – csak évtizedek múltán publikált – írását. TILDY Zoltán: Irány és 
teendők. Új Látóhatár (München), 1962/1., illetve PALASIK Mária: A jogállamiság…, 274.  
8 Abtl V-77282/1, 5. 
9 Christopher FELIX (James MCCARGAR): A titkos háború. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993. 
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feddhetetlensége – a korabeli pesti hírbörzén – nemcsak kommunista berkekben 
volt megkérdőjelezhető. 

A kommunista irányítású politikai rendőrség „ügykezelése” ebből kiindulva 
már képes volt olyan koholmányokat is kreálni, ami – ügyészségi és bírósági 
statisztéria mellett – perrendtartásszerűen „támasztotta alá” a pártvezetés 
törekvéseit. Tildy lemondatásához már veje meggyanúsítása is elegendőnek 
bizonyult, amihez az ítélet szolgáltatta – úgymond – az utólagos bizonyítékot. 

Az ÁVO10 nyomozói terhelő vallomást akartak kicsikarni Csornokytól 
apósára, anyósára, Nagy Ferenc volt miniszterelnökre és Jékely Zoltánra 
vonatkozóan, aki 1945–46-ban a NOT bírája volt, majd Köztársasági Elnök 
Elnöki Hivatalát vezette, és 1947 júniusában megtagadta a Svájcból való 
hazatérést.11 Ezért kairói levelezésének fotómásolatait és naplóbejegyzéseit 
igyekeztek felhasználni. Csornokyt a politikai rendőrségen súlyos 
bűncselekmények elkövetésével gyanúsították: hűtlenség bűntettével, 
demokratikus államrend megdöntésére irányuló cselekmény bűntettével, melyek 
halállal is büntethetőek voltak, emellett népellenes bűntettel, devizális 
bűncselekményekkel és más gazdasági bűncselekményekkel is. Ügyének 
tárgyalására sikerült elérnie a kommunista vezetésnek, hogy „gazdasági 
bűncselekményeit” is a népbíróságon tárgyalják, amelyre azt megelőzően nem 
volt példa. 

Pár nappal Csornoky őrizetbe vétele után 1948. július végén, a Magyar 
Dolgozók Pártjának (továbbiakban MDP) Politikai Bizottsága (továbbiakban 
PB) háromszor is megtárgyalta Tildy lemondatását, valamint elfogadta az 
eltávolítás tervezett lépéseit. A lemondás közzétételének forgatókönyvét is 
megbeszélték: először pártközi értekezleten kellett bejelenteni, majd a 
minisztertanáccsal közölni a tényt. Arról is döntés született, hogy az MDP a 
köztársasági elnöki tisztségre igényt tart. Valószínűsíthető, hogy az egész 
Csornoky-ügy időzítése e poszt megszerzése érdekében történt. A július 30-án 
megtartott PB ülés jegyzőkönyve szerint Rákosi az előző nap beszélt Tildyvel, 
és megíratta vele lemondó levelét.12 Tildy Zoltán rövid nyilatkozatában közölte a 
lemondás tényét, de hangsúlyozta, hogy egyetért a magyar népi demokrácia 
addigi politikájával. Lemondását azzal indokolta, hogy egy, a közvetlen 
                                                                                                                    
297-305. 
10 Az ÁVO (Államvédelmi Osztály) 1948 szeptemberében – Kádár János belügyminiszterré történt 
kinevezése után – alakult át a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságává (ÁVH). A 
továbbiakban az ÁVH elnevezést használjuk. Lásd erről, Gyarmati György: Kádár János és a 
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. In: Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve. Szerk.: 
GYARMATI György. TH., Bp., 1999. 115-145. 
11 PALASIK Mária: A jogállamiság…, 275. 
12 PALASIK Mária: A jogállamiság…, 277–278. 
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környezetéhez tartozó személy vétett a Magyar Köztársaság ellen. Csornoky 
Viktor letartóztatásról a Belügyminisztérium hivatalos közleménye már július 
30-án megjelent a lapokban.13 Az MDP forgatókönyve szerint az országgyűlés 
augusztus 3-án elfogadta a köztársasági elnök lemondását, és Szakasits Árpádot 
az MDP elnökét választotta meg államfővé. 

Tildy lemondásával Rákosiék elérték a céljukat, és már, a korábban Tildy 
ellen kicsikart vallomásokat nem kívánták felhasználni. Az 1948. augusztus 17-
én keltezett jelentésben Tímár István a következőkre hívta fel Péter Gábor 
figyelmét: „Amennyiben az ügyészségnek és a bíróságnak a Csornoky által 
beismert teljes anyagot rendelkezésére bocsátjuk, úgy Tildy Zoltán és felesége 
ellen a tárgyaláson olyan megállapítások fognak kétségkívül elhangzani, 
amelyek esetleg politikailag nem kívánatosak. Cs. vallomása alapján Tildyné 
ellen feltétlenül vádat kellene az ügyésznek emelni, mert politikai és gazdasági 
bűncselekmény kétségtelenül megállapítható terhére. (…) Tildy Zoltán 
személyére vonatkozóan Cs. vallomása alapján szintén lehetne vádat 
konstruálni, de vele szemben nem annyira ezt a szempontot, mint inkább politikai 
szempontot tartok aggályosnak.” 14 

Az MDP legfelső vezetése azonban valószínűleg nem avatta be az 
Államvédelmi Hatóságot a Csornoky–Tildy ügy részletes forgatókönyvébe. Így 
fordulhatott elő, hogy az ÁVH-jelentés megjegyezte Tildy nyilatkozatában tett 
kijelentésével kapcsolatban, hogy Tildy nem azért mondott le, mert nem ért 
egyet a politikai fejlődés irányával. A jelentés írója szerint: „A Cs[ornoky] ügy 
eddigi anyagából pedig világosan fogja látni a Népbíróság, hogy Tildy állítása 
nem felel meg a valóságnak, mert hosszabb idő óta egyáltalán nem ért egyet a 
politikai fejlődéssel, hanem éppen ellenkezőleg az amerikaiakkal, feleségével és 
Cs[ornoky]-val értett egyet, akinek segítségével külföldre akart szökni.”15 A per 
menetében való koncepcióváltásra utal az a tény is, hogy a fenti ÁVH-jelentés 
még azt is felvetette, hogy „az ügyész természetesen nem köteles vádat emelni, 
ha az igazságügy miniszter őt arra utasítja, hogy a bűncselekmények nyilvánvaló 
fennforgása esetén sem emeljen vádat, a bíróság pedig törvényes vád nélkül 
Tildyné ellen nem járhat el, de a benyomás kétségtelenül az lenne, hogy Tildynét, 
aki súlyos bűncselekményeket követett el, futni hagyják.”16 

                                                
13 Uo. 277. 
14 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1, Kúriai teljes ülések, ÁVH-s kihallgatások, „párt”-
ítéletek, rehabilitációk, az 1956-os megtorlás iratai. Szerkesztők: Dr. HORVÁTH Ibolya, Dr. SOLT 
Pál, Dr. SZABÓ Győző, Dr. ZANATHY János, Dr. ZINNER Tibor. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1992. 145. 
15 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1, 145. 
16 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1, 145. 
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A népügyész által felvett jegyzőkönyvben a Csornoky apósára és anyósára 
vonatkozó, az ÁVH kihallgatások során rögzített vallomásokat mellőzték.17 Már 
az augusztus 17-i jelentés javasolta, hogy a perben rendeljenek el zárt tárgyalást, 
annak érdekében, nehogy Tildyékről kiszivárogjon valami, s nehogy a 
közvélemény azt hihesse, hogy elkerülik a felelősségre vonást.18 A szeptemberi 
jelentés szerint jobb lenne, ha az ÁVH jelölne ki védőt Csornoky számára. A 
zárt tárgyalásra azért volt szükség, hogy a Tildy család bizalmasának számító 
ügyvéd ne tudja tájékoztatni a Tildy-családot a per alakulásáról. Az ÁVH 
Ábrahám Mózest jelölte ki védőnek, aki Tímár Istvánnal (Péter Gábor 
helyettesével) társszerzője volt a „A demokratikus államrend és a köztársaság 
büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi VII. törvény” magyarázatát tartalmazó 
kiadványnak. Tímár 1962–ben egyébként elismerte, hogy „bírákkal és 
ügyészekkel személyes kapcsolatot tartott fenn” 1946 és 1948 között, amire 
szerinte szükség volt, mert „biztosítani kellett a párt befolyását a politikai 
bűnügyekbe.”19 Olti Vilmos,20 aki Csornoky ügyében meghozta az elsőfokú 
ítéletet, ugyancsak beszámolt arról, hogy a KMP legfelsőbb vezetésének 
„értékítéletét” Tímár, Décsi, vagy Ries István igazságügy miniszter közvetítette 
felé.21 

A szeptemberi jelentés a korabeli gyakorlatra is utalva rögzítette, hogy a 
július 23-a óta rendőrhatósági őrizetben tartott Csornokyt az ügyészség még 
hivatalosan nem tartóztatta le. Az előzetes letartóztatásra csak a bírósági szak 
kezdetén, november 4-én került sor, s tíz nap múltán, november 15-én már be is 

                                                
17 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1, 148. 
18 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1, 144. 
19 KAHLER Frigyes: A Brusznyai-per. Kairosz Kiadó, 2001. 78. 
20 Dr. Olti Vilmos (1914-) A Budapest Polgári Törvényszéken joggyakornok, a háború után a 
népügyészségen kihallgatásokat vezet. Az Igazságügy Minisztérium Börtönügyi Főosztályán 
dolgozik, majd a Budapesti Uzsorabíróságon, Budapesti Népbíróságon Tanácsvezető bíró, majd 
annak elnöke lesz, kiemelkedő politikai pereket tárgyaló bíró. 1956 után ügyvéd, majd 1960-tól 
jogtanácsos.  
Dr. Tímár István (1913-1991) 1944 decemberétől 1948 decemberéig a budapesti politikai 
rendőrség alezredese, Péter Gábor helyettese, majd az Igazságügy Minisztérium Büntetőjogi és 
Ügyészi Főosztály vezetője. 1953–ban letartóztatják, majd a Péter Gábor és társai perben 12 évre 
ítélik. 1956. október közepén szabadult. 1957. február 4-én a Legfelsőbb Bíróság felmenti. 1962-
ben a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, majd a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója.  
Dr. Décsi Gyula (1919-1990) államvédelmi alezredes, 1950. június 23–ától IM államtitkár, majd a 
miniszter első helyettese. 1952 novemberétől 1953 februárjáig igazságügy miniszter (januárban 
letartóztatják).  
Dr. Ries István (1885-1950) ügyvéd, szociáldemokrata politikus 1945-1950 között igazságügy 
miniszter. 1950. július 12–én felmentik hivatalából, 10 nappal később letartóztatják, a vizsgálati 
fogságban az ÁVH emberei agyonverik. 
21 KAHLER A Brusznyai-per 79. 
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fejeződött a tárgyalás, elkészült az elsőfokú ítélet. Csornokyt a tárgyalás 
kezdetéig az ügyészségi fogda helyett az Államvédelmi Hatóság fogdájában 
őrizték.22 A per folyamán a kommunista vezetés azt akarta bizonyítani, és 
elhitetni az ország lakóival, hogy Csornoky az angolszász hatalmak kéme, aki a 
volt köztársasági elnök vejeként, kisgazdapárti politikusként és diplomataként 
követte el a hűtlenség bűntettét. Csornokynak a szovjetek által 1947. február 25-
én elhurcolt Kovács Béla kiadatásának érdekében tett lépéseit a kommunista 
vezetés és a bíróság, mint a demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
cselekményt értékelte. 

Az események alakulásának magyarázata a nemzetközi helyzetben is 
keresendő, ugyanis a szövetséges hatalmak, akik a Németország és Japán elleni 
háborúban egy tábort alkottak, két ellenséges tábor szervezőinek fő erőivé váltak 
fokozatosan, amelyért a sztálini birodalmi politika tehető felelőssé. 1948-ban a 
Kominform már ebben a keretben értelmezte a nemzetközi viszonyokat, és 
jelölte ki a feladatokat a szovjet csapatok által megszállt országok számára. A 
„társadalmi haladás” felgyorsítására a kommunisták feladata a szocializmus, 
azaz a sztálini típusú önkényuralmi szisztéma megteremtése lett. Ebből 
következett, hogy Magyarországon is egyre bővült az „ellenség” tábora, azaz az 
üldözendők köre.23 A nyugati kapcsolatokat akkoriban – lett légyen szó akár 
külhoni magyarokról, akár az adott ország polgárairól – könnyen 
kémkapcsolatokká minősíthették. Ez történt Csornoky esetében is, akit a 
Budapesti Népbíróság Különtanácsa elsőfokon kötél általi halálra ítélt. Ezt a 
NOT másodfokon helybenhagyta, s az ítéletet 1948. december 7-én 
végrehajtották.  

Tildy politikai közéletből való eltávolítása újabb csapást jelentett a 
Kisgazdapárt számára. A Tildy-Csornoky üggyel összefüggésben 1948. 
december 10-én lemondott a Dinnyés-kormány is. Rákosiék taktikai 
megfontolásból még ragaszkodtak ahhoz, hogy a miniszterelnöki posztot az 
FKgP töltse be. Így lett miniszterelnök – saját pártja tiltakozása ellenére – Dobi 
István, aki addig is inkább képviselte a kommunistákat saját pártjában, semmint 
a kisgazda álláspontot, miáltal pártja maradékát közreműködővé tette a Rákosi 
nevéhez kötődő kommunista diktatúra kiteljesítésében. Rákosi Mátyás pedig a 
legfontosabb bizalmi posztokon kedve szerinti személyi változtatásokkal 

                                                
22 PALASIK Mária: A jogállamiság…, 281.  
23 Ezzel kapcsolatosan lásd: A fordulat évei 1947-1949. 1956-os Intézet, Budapest, 1998.; 
SZAKÁCS Sándor – ZINNER Tibor: A háború „megváltozott természete”. Adatok és adalékok, 
tények és összefüggések. 1944-1948. Genius Gold Rt., Batthyány Társaság, Budapest, 1997.; 
ZINNER Tibor: XX. századi politikai perek. A magyarországi eljárások vázlata 1944/45-1992. 
Rejtjel Kiadó, Budapest, 1999. 
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akadálytalanul tovább erősíthette pártja hatalmi pozícióit.24 Tildy Zoltánt – 
lemondatása után – 1956. május 1-ig feleségével együtt házi őrizetben 
tartották.25 Az 1956-os forradalomban vállalhatott újra politikai szerepet, 
államminiszter volt a Nagy Imre kormányban. A Nagy Imre és társai elleni 
perben 1958. június 15-én hat évi börtönre ítélték. 1959-ben büntetését magas 
életkorára és egészségi állapotára tekintettel felfüggesztették, 72 évesen, 1961. 
augusztus 3-án halt meg; 1989-ben rehabilitálták.26 

A büntetőjoggal történő visszaélés, azaz a koncepciós perek szovjet példa 
szerinti alkalmazása Magyarország szovjet megszállásával egyidejűleg 
kezdődött. A visszaélések hosszú sorozatának első lépéseként az 1945. évi VII. 
törvényben foglalt népbírósági eljárást használták fel a kommunista párt 
kizárólagos hatalmi törekvései útjában álló politikai ellenfelek 
megsemmisítésére, valamint a klasszikus büntetőjogi alapelvek szétverésére. A 
második világháború után a győztes hatalmak egyetértettek abban, hogy a náci 
háborús bűnösöket felelősségre kell vonni, s ez az elv része lett a megkötött 
békeszerződéseknek Magyarország esetében az 1947-es párizsi 
békeszerződésnek, és az azt megelőző fegyverszüneti egyezménynek is.27 A 
magyar nemzetgyűlés ennek alapján az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre 
emelte a népbíráskodásról alkotott (többszörösen módosított és kiegészített) 
81/1945. M. E. sz. rendeletet. A nemzetközi dokumentumok béke-és 
emberiségellenes bűncselekményekről beszéltek, de nálunk a háborús és 
népellenes bűncselekmények elnevezést használták. A háborús és népellenes 
bűnök megbüntetésére kidolgozott joganyag annyiban megegyezett a nürnbergi 
elvekkel, hogy mellőzte a nullum crimen sine lege elvét, valamint visszaható 
hatályúvá tette a büntető normákat. Ugyanakkor bevezette a kollektív 
felelősséget is, s ebben eltért a Londoni Egyezményben és a Nürnbergi Katonai 
Bíróság Alapokmánya valamint a Bíróság ítéletei által elismert elvektől. Mindez 

                                                
24 PALASIK Mária: A jogállamiság… 281. 
25 Erről lásd még, GYARMATI György: Családi találkozó 1956-ban. Tildy Zoltán házi őrizetben. 
História 1999/1, 28-29. 
26 PALASIK Mária: A jogállamiság… 281. Tildy Zoltán életéről lásd még: VÍGH Károly: Tildy 
Zoltán életútja. Tevan Kiadó, Békéscsaba, 1991.; RÁCZ Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. 
Emlékezés Tildy Zoltánra. A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai, Budapest, 1995. 
27 A nemzetközi dokumentumok béke és emberiségellenes bűncselekményekről beszélnek, s 
később az 1961. évi V. tv. (Btk) átveszi a nemzetközi szóhasználatot. A nürnbergi elveket 
elfogadja az 1950. november 7-én kelt Római Egyezmény 7. cikk 2. pontja, és a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 15. cikk 1. és 2. pontja. Az Egyezségokmányt 
Magyarországon 1966. december 16-án hirdette ki az 1966. évi 8. törvényerejű rendelet. Az 
Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt (Római 
Egyezmény) Magyarország 1990. november 6-án írta alá.  
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a népbíróságoknak egy sajátos politikai különbíróság arculatát alakította ki, ahol 
messze eltávolodtak a nácitlanítás (angolszász) elképzelésétől. 

A népbíróságok hazai működésének jogszerűségét mindvégig erősen 
befolyásolta a politikailag motivált elégtételszerzés. Ennek eredményeként nem 
csupán azokat marasztalták el, akik 1945 előtt bizonyítottan elkövettek háborús 
és népellenes bűnöket, hanem olyanokat is, akik mindezt nem tették meg, de 
bíróság elé állításuk és elítélésük politikai elvárás volt. Azzal, hogy a bíráskodást 
kiemelték a rendes bírósági szervezetből, és a politikai pártok delegálták a 
népbírókat, lehetővé tették, hogy maga az ítélkezés pártpolitikai csatározások 
színterévé váljon, s hogy maguk a népbíróságok a huszadik századi jogsértések 
számát gyarapítsák. Több esetben a sztálini célkitűzések (és módszerek) 
érvényesültek: a kapcsolódó Visinszkij-tézis szerint minden bírósági ügy az 
osztályharc egyik epizódja. Így a sztálini „erősödő osztályharc” elméletét 
ültették át a jogelméletbe valamint a büntető eljárásjogba is.28 

A tételt Ries István szociáldemokrata igazságügy miniszter fogalmazta meg: 
„a nemzet pere megrontóival szemben voltaképpen egy per, mely technikai 
szempontokból bomlik külön perekre.” A pereket a „reakció” ellen kellett 
folytatni. Révai József, az MKP vezető ideológusa pedig rögzítette, hogy ki a 
reakciós: valójában mindenki, aki nem a kommunista politikát követte. Ezt a célt 
szolgálta a katonai és politikai nyomozó szervek kommunista kisajátítása, amely 
önmagában is ellentétes volt az állam védelmével. Mindezek következtében a 
népbírósági tanácsok nem bírói ítéleteket hoztak a szó klasszikus értelmében, 
hanem pártérdekek „kihirdetőjévé” váltak.29 

A népbírósági tanácsok tehát a megfélemlítés eszközei voltak, és olyan 
politikai ellenfeleket kellett „megsemmisíteniük”, akiknek valójában semmi 
közük sem volt háborús és népellenes bűncselekmények elkövetéséhez. Ez 
történt Csornoky Viktor esetében is, hiszen ellene is felhozták a hivatali 
kötelesség súlyos megsértésével elkövetett népellenes bűntett vádját, és az 1948-
as ítéletek meg is állapították e bűncselekmény elkövetését. A népbíróság az 
alábbi tényállás alapján látta igazoltnak vádját: „a terhelt 1948. május 1. napja 
után, mint kairói követ, megszegte az útlevelek meghosszabbításának és 
kiterjesztésének szabályozása tárgyában a Külügyminisztérium által kiadott 
rendelkezéseket, így Bogdánffy Jenő útlevelét 1949. december 31. napjáig, Páthy 
László, felesége és két gyermeke útlevelét ugyaneddig az időpontig 
meghosszabbította, ezen felül 50 db ideiglenes útlevélűrlapot készíttetett abból a 
célból, hogy ha valaki hozzá fordul, módja legyen útlevél kiállítására. Ilyen 

                                                
28 KAHLER A Brusznyai-per. 67-68., SZAKÁCS–ZINNER A háború ... 193-198. 
29 KAHLER A Brusznyai-per. 68-69. 
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útlevelet állított ki Tildy Zoltán és felesége, továbbá Páthy László és felesége, 
valamint két gyermeke részére.”30 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa az 1992-es határozatában 
megállapította, hogy mind az első, mind a másodfokú népbírósági ítélet a 
Csornoky terhére rótt népellenes bűntett tekintetében a bűnösséget megállapító 
és a büntetést kiszabó részében törvénysértő. Ezért a Tanács az 1948-as ítéletek 
vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, és Dr. Csornoky Viktort a 
népellenes bűntett miatt az ellene emelt vád alól felmentette.31 A 81/1945. / II. 
5./ ME. r. 15. §-ának (7) bekezdésében /BHÖ 86. pont (1) bek. g /alpont/ foglalt 
rendelkezés értelmében népellenes bűntettben bűnös az a közhivatalnok, aki 
hivatali kötelességét szándékosan, súlyosan megsérti, különösen felettes 
hatóságának törvényszerű szolgálati utasítását nem teljesíti vagy 
rosszhiszeműen nem a kellő időben vagy nem a megszabott módon teljesít, ha 
ezáltal a népi demokratikus kormányzat rendelkezéseinek zavartalan 
végrehajtását súlyosan veszélyezteti vagy az ország népi demokratikus 
szellemben való újjászervezését lényegesen akadályozza. Az 1440/1945. /V. 1./ 
ME. r. 11. §-a szerint /BHÖ 8. pont/ a cselekmény 5 évtől 10 évig terjedő 
börtönnel büntetendő. 

Az 1992-es határozat szerint az 1948-as ítéletekben megállapított tényállás és 
annak a jogi indoklása sem tartalmazza, hogy az útlevelek kiállítása és 
meghosszabbítása, valamint az útlevél űrlapok elkészíttetése folytán a 
törvényben írt súlyos veszélyeztetettség fennállott-e, illetőleg, az miben 
jelentkezett. Hiányos a tényállás abban a vonatkozásban is, hogy nincs 
megállapítva, a szóban forgó útlevelek kiállítására és meghosszabbítására mi 
okból került sor, a kedvezményezett személyek politikai beállítottságuk vagy 
tevékenységük miatt voltak elzárva attól, hogy útlevélben részesüljenek, vagy 
esetleg a terhelt az egyébként hosszadalmas adminisztratív eljárástól kívánta-e 
mentesíteni az említett személyeket. Az iratok között adat van arra, hogy az 
ilyen irányú útlevélkérő-lapokat Budapestre a Külügyminisztériumba kellett 
futár útján megküldeni, ami nyilvánvalóan hosszadalmas eljárást eredményezett 
volna. Ezen túlmenően megállapítható, hogy az eljárt bíróságok által 
megállapított tényállás sem valósított meg semmiféle bűncselekményt, minthogy 
a törvényben foglalt veszélyeztetettségi eredmény nem volt megállapítható.32 

Az 1950. április első napjával megszüntetett népbíróságok ítélkezésének 
anyagi-jogi alapját adó háborús és népellenes bűncselekményt definiáló 
törvényhely továbbra is a magyar büntetőjog hatályos része maradt. Egészen 
                                                
30 Eln. Tan. B. törv. 993/1992/5, 4. 
31 Eln. Tan. B. törv. 993/1992/5, 1. 
32 Eln. Tan. B. törv. 993/1992/5, 6-7. 
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1994. január 14-ig, amikor is az Alkotmánybíróság, mint alkotmányellenes 
rendelkezéseket – kivéve a nemzetközi joggal megegyező tényállást –, 
megsemmisítette. Az 1945. évi VII. törvény gyakorlata olyan politikai megtorló 
bíráskodást vezetett be, amelynek semmi köze sincs ahhoz, amit mi bírói 
ítéletnek nevezünk.33 

A háborús és népellenes bűntettek miatt folytatott népbírósági eljárások 
intézményesített felülvizsgálata mind a mai napig nem történt meg, jóllehet 
ebben a körben bőven akadnak koncepciós ügyek: a Csornoky elleni eljárás is 
ilyen. A törvényességi óvás és a felülvizsgálat igen szerény eszközeivel a 
Legfelsőbb Bíróság néhány ügyben tudott az ítéletet utóbb megváltoztatva 
felmentő határozatot hozni megállapítva az anyagi és olykor az eljárási 
szabálysértéseket is. Minden egyes ügy, így Csornoky ügye is 
esettanulmányként szolgálhat arra, hogy miért lehet indokolt a háborús és 
népellenes bűntettek, mint bűncselekmény csoportnak az intézményesített 
felülvizsgálata.34 A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa a hivatali kötelesség 
súlyos megsértésével elkövetett népellenes bűntett tekintetében a törvényességi 
óvás – ma már hatályon kívül helyezett – jogintézménye által biztosított keretek 
között tudta megállapítani a népbíróság ítéleti rendelkezésének törvénysértő 
voltát, Csornoky bűnösségét megállapító és büntetést kiszabó részében. Így az 
ítélet rendelkezését hatályon kívül helyezte, és Csornokyt felmentette a 
népellenes bűntett vádja alól. 

A többi terhére rótt bűncselekmény tekintetében (hűtlenség, demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló cselekmény az 1946. évi VII. törvény alapján, 
arany és külföldi fizetési eszköz engedély nélküli külföldre kivitele, külföldi 
fizetési eszköz letétbe helyezése bejelentésének elmulasztása, külföldi követelés 
bejelentésének elmulasztása, vagyontárgy engedély nélküli külföldre kivitele) a 
Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy Csornoky elítélését semmisnek kell 
tekinteni az 1990. évi XXVI. törvény, azaz a második semmisségi törvény 
alapján. A semmisség ebben az esetben azt jelenti, hogy meg nem történtnek kell 
tekinteni a zárójelek között felsorolt bűncselekmények tekintetében az ítéletet. 

A második semmisségi törvényt, amelyre a Csornokyt rehabilitáló bírósági 
határozat is hivatkozik, még a pártállamban létrehozott parlament 1990. március 
14-én fogadta el. A törvény a preambulumban kimondja a nemzet megkövetését, 
azt hogy a Magyarországon létrejött sztálinista államhatalom által üldözöttek 
ártatlanok, s hogy az el nem követett bűnök nem bocsáthatók meg. A hat 
szakaszból álló törvény ex lege, azaz a törvény erejénél fogva semmissé 

                                                
33 KAHLER A Brusznyai-per. 69. 
34 KAHLER Jogállam és diktatúra. 98-99. 
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nyilvánítja az állam belső és külső biztonsága elleni bűncselekmények, 
(Csornoky esetében a hűtlenség és a demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló cselekmény tartozik ebbe a kategóriába), a terv, árdrágító és közellátási 
bűncselekmények, a társadalmi tulajdont károsító bűncselekmény 
feljelentésének elmulasztása miatti elítéléseket (1.§), valamint az előbbiekkel 
halmazatban álló – s a semmissé nyilvánított cselekménynél nem súlyosabb 
büntetési tételű – egyéb bűncselekményeket, (Csornoky esetében a korábban 
már felsorolt gazdasági bűncselekmények értendőek ezalatt), a háborús és 
népellenes bűncselekmények kivételével. Mint korábban jeleztem a bíróság 
alaposnak találta a törvényességi óvást és a népellenes bűncselekmény vádja alól 
bűncselekmény hiányában felmentette Csornokyt. A Legfelsőbb Bíróság 
deklaratív jellegű igazolást adott ki a semmisségről Csornoky esetében, csupán a 
semmisség meglétét tisztázta a Be. 356. § szabályai szerint folytatandó 
különleges eljárásban.35  
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The Csornoky-Trial and its Political Background 
 
The unlawful acts of a dictatorship cannot be accepted and it is important to 
reveal how the leaders of the Hungarian communist dictatorship abused the 
criminal law for their purposes. The abuse of the criminal law started after 
World War II in Hungary, and it was based on Soviet examples. The show trial 
of Viktor Csornoky is a good case study to prove the importance of the 
examination of the Hungarian war crimes which was pursued up to now. 

Dr.Viktor Csornoky was sentenced to death on December 6, 1948 and 
executed one day later. In 1992, the Supreme Court rehabilitated him. 

In my work I present why the communist leaders found it important to set a 
show trial against the son-in-law of Zoltán Tildy, who was then the Hungarian 
President. I reveal the unlawful acts of the criminal procedure against Viktor 
Csornoky and analyse the international and Hungarian political connections at 
that time. 

                                                
35 Az 1990. évi XXVI. törvény nem ismeri a bíróság által (konstitutív) megállapított semmisséget. 
Ehhez képest az igazolás megtagadása miatt bejelentett jogorvoslat (4.§ (1)) csupán a semmisség 
téves nem deklarálása miatt lehetséges, illetve arra szorítkozhat, hogy az elutasítás törvényes volt-e. 




