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Hogy a cím megfogalmazásának „lazasága” nyomán keletkező esetleges félreértést nyom
ban eloszlassuk: a két vaskos forráskiadvány természetesen a magyar igazságszolgáltatás 
történetének dokumentumaiból válogat Mégpedig -  ahogyan a kissé hatás vadász alcímek
ből azonnal kiderül-elsősorban az 1945 utáni „politikai igazságszolgáltatás” történetéből, 
jóllehet mindkét kötetben találhatók 1945, sőt 1918 előtti dokumentumok is.

Ha a látványos fedőlapokon közölt információk kiegészítéseképpen áttekintjük a 
tartalomjegyzékeket, s a tüzetesebb olvasás előtt percek alatt átpörgetjük a kötetek lapjait, 
nyomban két olyan megállapításra juthatunk, amely alaposabb tanulmányozás után legfel
jebb elmélyül, árnyaltabbá válik, de alapvetően nem változik. Először, hogy az utóbbi 
négy-öt év egyik legjelentősebb, legérdekesebb, megkerülhetetlen forráspublikácíóját tart
juk a kezünkben. Másodszor, hogy a magyar forráskiadás, s azon belül a jelenkor-történeti 
forráspublikáció hányatott története során aligha született furcsább, zavarosabb, inkoheren- 
sebb „termék”, mint a tisztes jogászokból, valamint Zinner Tibor személyében egy törté
nészből álló szerkesztőbizottság munkája.

Nyilvánvalónak látszik, hogy ha egy forráskiadvány tucatszám tartalmaz iratokat 
olyan, évtizedekig tabunak számító eseményekről, mint az 1947-es, ún. „köztársaság-elle
nes összeesküvés pere” (vagy ahogy a köztudatban él: a „Magyar Közösség”-per), a 
MAORT-ügy, a Rajk-per, a Kádár-per, továbbá összefoglalók találhatók benne az ötvenes 
évek első felének tömegterroijáiól, statisztikák a forradalmat követő időszak ítélkezéséről, 
a Nagy Imte-ügyről stb., akkor az a szó szoros értelmében megkerülhetetlen mindazok 
számára, akik az 1945 utáni magyar történelem iránt érdeklődnek. Ugyanennyire világos 
másfelől, hogy ha a felvetett érdekesebbnél érdekesebb kérdésekről a kötetek esetlegesen, 
a teljesség és a sokoldalúság követelményeinek teljes mellőzésével közölnek iratokat; 
tematikai, intézményi és kronológiai szempontokat derűs önkénnyel váltogatnak, akkor az 
eredmény végül egy páratlanul érdekes, de a történeti elemzés szempontjából egyenetlen 
irathalmaz lesz. Hasonlatos egy hosszú időszakon át sok mindenben részes személy 
íróasztalfiókban (páncélszekrényben) megőrzött papijaihoz, amelyek a bürokrácia tör
vényszerűségei szerint ilyen-olyan utat megtéve, hol gyarapodva, hol (gyakrabban) meg
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fogyatkozva landolnak egy „szigorúan titkos iratok! alkalomadtán elégetendő!” megjegy
zést! irattartóban. E dossziék a valóságban gyakorta ennek a képzelt irattári utasításnak 
megfelelően végezték, kivéve azokat a kinek-kinek szerencsés vagy szerencsétlen eseteket, 
amikor túlélték összegyűjtőik viharos köz- és magántörténetét. Most is ez történt Ezt a 
meglehet méltatlan hasonlatot a szerkesztők szinte még erősíteni igyekeznek azzal a 
jelenkori forráskiadásban páratlan közlésmóddal, amely a közölt iratok túlnyomó többségét 
fakszimilében, póriasán szólva xerox másolatok kötetbe fűzése útján tárja az olvasó elé.

Ezt az ad hoc dossziészerűségetés a helyenként olvashatatlan külalakot, a golyóstollal 
beszúrt (olykor áthúzott) lábjegyzetszámókat könnyű és egyszerű lenne szarkasztikus 
megjegyzésekkel lesöpörni az asztalról. Első látásra valószínűleg mindenkit meghökkent 
a közlésmód, ám ha jobban utána gondolunk, az iratok vizuális „élménye”, az aláírások, 
rávezetett megjegyzések, későbbi kihúzások, kiegészítések stb. egészen sajátos, bizarr 
élvezetet nyújtanak. Egy nyomtatott mű valamilyen módon, még ritkasága esetén is, 
tömegtermék. Az „Iratok...” köteteit lapozgatva az olvasó kétségtelenül joggal érezheti, 
hogy egy „szigorúan titkos! különlegesen fontos!” alkalmi iratcsomő erejéig a titokzatos 
pártállam titkos archívumába nyert személyes bebocsátást, s a (megmaradt) iratokat a 
maguk valóságában nézheti át.

Ez a maga nemében zseniális húzás (még ha feltehetően más indíték szülte is...) sajnos 
kissé túlságosan is „jól sikerült” . A titokzatos archívumról, ha mást nem is, azt mindenki 
tudja, hogy egyik fő feladata az iratok eltüntetése, ledarálása stb. volt A titkos irattár fő 
jellemvonása nem az, hogy mindent tartalmaz, minden titokra fényt derít -  éppen ellenke
zőleg. Csak egyes iratokat őriz meg, s amikor azután tartalma -  átmenetileg! -  napvilágra 
kerül (ez a kettő is nagyon fontos jellemzője!), akkor válasz helyett inkább további 
kérdéseket és kétségeket támaszt. A z ,iratok az igazságszolgáltatás történetéből” maga a 
titkos archívum, szerkesztői szándékosan, félreértésből, vagy ki tudja, mi más okokból 
tökéletesen reprodukálták az erről szóló képzeteket. Nemigen akad az 1945 utáni korszak
nak olyan „bűne”, amelyről ne lenne az aktacsomóban legalább egy-két irat, ha más nem, 
negyed rét lapon egy-egy ártatlannak tetsző utalás, amely azonban hátborzongató következ
ményekre, előzményekre mutat. Mindez egy, a kor testére szabott témában. A kihallgatás, 
a börtön, a gulág, a titkos vérbíróság, a zárt ajtók mögött folyó perek, a hamis amnesztiák 
és részleges rehabilitációk a „kommunista éra” szinonimái, jelképes erejű hívószavai.

(A „genius loci" persze nem érvényesül ilyen erővel a nem repróban adott iratoknál, 
de már például a szerkesztők golyóstollal beszúrt jegyzetszámai idesimulnak, ahogy a 
nyomtatott jegyzetek egyik jellegzetes formai jegye is. Valamilyen rosszul értelmezett 
nyelvi purizmustól vagy túlzott grammatikai szabályszerűségtől vezettetve az összes fel
szólító utalást tartalmazó mondatot -  lásd itt és itt stb. -  a szerkesztők felkiáltójelekkel láttak 
el, akárcsak saját kommentáljaik egy részét. Ez a túltengő imperatívusz -  parancsuralom! 
-  nem éppen idegen a közölt iratok tartalmától. A jegyzetek tartalmi kérdéseire egyébként 
még visszatérek.)

Nagyon nehezen megválaszolható kérdés, hogy a jelenlegi hazai forráslehetőségek 
módot adtak volna-e egyáltalán egy más koncepciójú gyűjtemény összeállítására? Ennél 
csak egy nehezebb kérdés tehető fel: mi volt a szerkesztők koncepciója a kötetek összeál
lításakor? Ami az első kérdést illeti, a sorozat bevezetőjét jegyző Solt Pál, a Legfelsőbb
Bíróság és a szerkesztő bizottság elnöke maga is bizonytalannak tűnik:.... fontosnak véljük
a ’45 utáni jogi dokumentáció közreadását azért is, mert a múlt eltévelyedéseinek -  felső 
szintű döntések következményeként -  írásos anyagát zömmel bezúzták, s a megmaradt
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töredékek közreadása nem csupán abba a boszorkánykonyhába ad betekintést, ahol ezek 
létrejöttek, hanem rávilágít azokra az összefüggésekre, amelyek a »bírói függetlenség* 
teljes felszámolásáhqz vezettek.” (1. köt., 16. o.) Nem teljesen világos, hogy a végül 
megmaradt iratok mégis rávilágítanak a bevezetőben amúgy is sokat emlegetett összefüg
gésekre, avagy a hangsúly a töredékjellegre esik. „Ez a vbevezető kötet* -  írja Solt Pál 
később -  igyekszik átfogó képet nyújtani azon anomáliákról, amelyek egyaránt sújtották a 
polgári vagy büntetóbírák elé kerülő állampolgárokat. Nem egyes ügyek, egy-egy személy 
kálváriájának feltárása a célunk.” (1. köt., 17. o.) Valójában azonban mégiscsak egyes 
„ügyek” iratainak közlése jellemző leginkább a kiadványra. Mindkét kötet anyagának 
körülbelül fele 1945 és 1956 közötti „egyes ügyek” dokumentumaiból tevődik össze. Az 
ún. „Magyar Közösség”-ügyről a két kötetben 27, a Rajk-perről 26, a MAORT-perről 10, 
az 1950-es „tábomokperrer kapcsolatosan 9 Írat található, s akkor a terjedelmi arányokról 
nem is beszéltem, hiszen a 2. kötetben három, igencsak hosszú ítélet szövegét közli (Donáth 
György és társai [„Magyar Közösség”], Papp Simon és társai [MAORT] -  itt a vádiratot 
is -, Rajk László és társai). Az első kötet súlypontja abszolút mértékben az 1945-1956 
közötti időszakra esik: a közölt Íratok több mint négyötöde erről szól. A második kötetben 
szám szerint csak háromötöd az arány, de a dokumentumhossz valószínűleg itt is az 
előzőhöz hasonló 80% körüli eredményt mutatna.

Aközölt 1945 előtti kúriai jegyzőkönyvekkel nem érdemes itt hosszabban foglalkozni. 
Publikálásuk célja nyilvánvalóan egyfelől a kontraszt. Üléseiken, ahogy Solt Pál írja, „.. .a 
mindennapok igazságszolgáltatását ért kihívásokról is emelkedett stílusban folytattak esz
mecserét”. (1. köt., 16.o.) Mintha a későbbiekben a fentebb stíl hiányajuttatta oda amagyar 
bíráskodást, ahová jutott... Másrészt néhány vonással jelzik a szerkesztők, hogy a politikai 
befolyásolásra 1945 előtt is akadt példa, de ez kevéssé értelmezhető.

Hasonló, vagy még rosszabb a helyzet az 1956 utáni megtorlással kapcsolatosan közölt 
iratok esetében. 1945 előtti iratok kötetbe szuszakolása még menthető valamiféle nemes 
hagyományhoz való visszautalás szándékával. Az 1956 utáni dokumentumok szinte felhá
borítóan esetleges összeválogatása, népszerűsítő folyóiratba illő „kalászatok” (pl. a Nagy 
Imre-per védőinek miniszteriálisán kiutalt pénzek, anyakönyvezési kérdések, vagy Mans- 
feld Péter elmeszakértői vizsgálata) publikálása, egyértelművé teszi, hogy egyszerűen 
aktuális politikai divatoknak hódolt a szerkesztőbizottság, amikor ezt a „fejezetet” a kötetbe 
illesztette. Eldönthetetlen, hogy mi és miért szerepel. Domokos József legfelsőbb bírósági 
elnök tevékenysége viszonylag jól dokumentált, mert irathagyatékának egy része fennma
radt a Legfelsőbb Bíróság Irattárában illetve a Politikatörténeti Intézet Levéltárában -  de 
azért a megtorlás időszaka mégsem róla szólt kizárólag. A szerkesztők mégis bőven 
merítenek idevonatkozó iratokból, miközben összehasonlíthatatlanul fontosabb dokumen
tumok-mellékesen: ismeretesek!-maradnak ki. Egy fontos politikai bizottsági ülés (1957. 
dec. 10.) iratainak két külön kötetben való -  s még így is töredékes -  közlése szakmai 
dilettantizmus. Érthetetlen, hogy más PB-ülések részleteit a szerkesztők vajon miért „Charles 
Gáti professzortól” származó másolatok bemontírozása útján közük, amikor az ülések 
anyagai teljességben a kutatók rendelkezésére állnak. Nem kevésbé furcsa, hogy a kötetek 
-  ha már az ’ 56 utáni megtorlás címlapra került -  nem tartalmazzák pl. a Nagy Imre-ügyről 
szóló két KB-jegyzőkönyvet (1957. dec. 21. és 1958. febr. 14.), amelyek folyóirat-publi
kációkból már régen ismeretesek. Hasonlóképpen érthetetlen Mansfeld Péterék ügyében a 
másodfokú ítélet közlése, amely az elítélés indokairól, a vádlottak tevékenységéről (mint 
áltálában a másodfokú ítéletek) semmit sem mond, hanem a minősítés és büntetés jogi
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kérdéseit taglalja. Vagy azt gondolták a szerkesztők, hogy elegendő „szenzáció” a fiatal
korú Mansfeld halálos ítéletének jogi indoklása? Netán az ítélóbírák aláírása? Miközben 
ma sincsen végleges statisztika a megtorlást szenvedettek számától, mi értelme volt a 
politikai vezetők számára összeállított ad hoc és hazug, s ráadásul részleges Összegzéseket 
közölni? Úgy méghozzá, hogy a jegyzetek csak a számok valótlanságának tényét adják az 
olvasó tudtára, a valós adatokról hallgatnak. Micsoda sanda szándék és ízléstelenség egy 
kaotikus válogatásban egyetlen ’56-os ítéletként egy lincselő (illetve ezzel vádolt, ezért 
elítélt) személy ítéletét közölni? Akit -  mint a névmutatóból kiderül -  nem rehabilitáltak, 
mert a gyilkosság vádjára nem teijesztették ki az ’56 utáni politikai elítélésekre vonatkozó 
semmisségi törvényt. De vajon megvizsgálták-e egyáltalán az ügyet, az elítélés körülmé
nyeit? S ha igen, azt a dokumentumot miért nem közük? Mindezek hiányában hogyan is 
áll a dolog a „személyiségi jogokkal”, amelyeket ma, évekkel a rendszerváltás után az 
államgépezet foggal-körömmel véd, úgyhogy ezzel a történeti kutatás lehetetlenné válik -  
míg magas beosztású képviselői ezen láthatóan könnyen túlteszik magukat?

Nem állítom, hogy a forradalom utáni időszakkal kapcsolatos részek nem érdekesek. 
Még a „kalászatok” során előkerült iratok is jellemzőek, új ismereteket nyújtanak. A kötetek 
összeállításának legfőbb gyengéje, a szerkesztői bizonytalanság és átgondolatlanság azon
ban e témában, éppen viszonylag szerény terjedelme miatt különösen szembeötlő.

De nem ez a kötetek érdemi része. Kétségtelen, hogy a súlypont az 1945-56 közötti 
időszakra esik. Arra éppenséggel, amelyre vonatkozó kiadványok manapság nem születnek 
bőségesen. A Németh-kormány „tényfeltáró bizottságának” történész albizottsága 1989- 
ben készített jelentésének közzététele {Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság 
jelentése. Szerk. Révai Valéria. Bp., Zrínyi Könyvkiadó-Új Magyarország, 1991. 366 o.) 
óta legalábbis nem. Aki ezt a jelentést figyelmesen áttanulmányozta, beleértve a hihetetle
nül bőséges jegyzetanyagot is, annak számára világos, hogy az Iratok az igazságszolgálta
tás történetéhez első két kötete az akkor feltárt forrásokból válogatott, nem véletlen, hogy 
a jelentés legnagyobb részét író Zínner Tibor tagja a szóban forgó forráskiadvány szerkesz
tőbizottságának is.

Az 1945-1956 közötti időszakot az igazságszolgáltatás szempontjából azzal jellemez
hetjük, hogy a „harmadik hatalmi ág” elvesztette demokratikus berendezkedésekben ma
gától értetődő függetlenségét és a diktatúra politikai vezetésének eszközévé változott. 
Többek között az igazságszolgáltatás „közbeiktatásával” valósult meg a társadalommal 
szembeni „hadiállapot” , a tömeges terror. Ebben különleges szerepet játszottak a (kisebbek 
mellett a) nagy politikai perek. Mindezt tekintetbe véve a korszak forrásait bemutatni 
kívánó szerkesztő választhatja az igazságszolgáltatás és a hatalom kapcsolatát bemutató 
dokumentációt (büntetőtörvények, rendeletek alkotása, módpsítása, a bírói-ügyészi tevé
kenységbe való politikai beleszólás stb.) vagy közelíthet a gyakorlat oldaláról egyes 
nagyobb vagy kisebb ügyek iratainak közlésével.

Az Iratok... érdemi részének döntő hiányossága, hogy a kettő egyvelegével van 
dolgunk. A korszak sajátosságainak és forráshelyzetének, az elérhetőségnek a figyelembe
vételével ez a bizonytalan megoldás akár logikusnak is tőnhet, akárcsak az a helyes döntés, 
hogy a források kitetjednek a politikai rendőrség tevékenységi körére. De számos példa 
akad nagy politikai perek teljes, vagy majdnem teljes kiadására, a Dreyfiis-pertől kezdve a 
magyar történelem nagy politikai pereinek (magyar jakobinusok pere, Batthyány Lajos 
pere) kiadásán át a nürnbergi perig. A klasszikus, sztálini szocializmus politikai pereinek 
kiadására valóban nem került sor egyelőre a fentiekhez hasonló teljesség igényével.
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Jellemző módon az 1989 körüli években a perekkel egyidejű „Fekete Könyvek” értek meg 
fakszimile újrakiadásokat (Mindszenty, Rajk) újonnan írott bevezetők vagy utószavak 
kíséretében. Az Iratok... jegyzeteiből is kitetszik, s más információink megerősítik, hogy 
az ilyen pereket szükségképpen követőrehabilitációk egyik fontos feladata az eredeti iratok 
megcsonkítása, eltüntetése volt. A kommunisták és szociáldemokraták elleni nagy perek 
iratainak -  a közölt iratoknak -  túlnyomó többsége 1954-55-ben kelt, a rehabilitációs 
eljárások során. Legalább annyira szólnak mellesleg a rehabilitálókról, az akkori, 1954-55- 
ös politika és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról, mint voltaképpeni tárgyukról, az 1949- 
51-es konstruált perekről és vádlottairól. De az Iratok...-bon közölt, egyes perekről szóló 
dokumentumok nagy száma, a jegyzetekből kitőnőpótlólagos információk, így egyes, nem 
közölt, s még kutatók számára is nagyon nehezen hozzáférhető iratokra való hivatkozások 
arról győznek meg, hogy bizony lehetőség nyílott volna egy vagy több „nagy per” egymást 
követő kötetekben való kiadására. Még akkor is, ha az eredeti per- és vizsgálati/nyomozati 
iratokat kevés kivétellel megsemmisítették, s a fennmaradtak tudatos szelekció eredménye
képpen, Rákosi felelősségáthárító műveletei nyomán élték túl a darálók

A két kötetben a „Magyar Közösség’ -ügyről és a Rajk-perről található szám szerint a 
legtöbb irat. Mindkét ügy politikai jelentősége teljes mértékben indokolttá teszi súlyukat. 
Egyik esetben sem valósult meg történeti fontosságú dokumentumaik elérhető teljességre 
törekvő közlése. Kétségtelen, hogy a két kötet alapján minden eddiginél részletesebb kép 
bontakozik kt. Vajon miért nem készülhetett egy-egy komoly forráspublikáció e két ügyről ? 
Mert e két esetben igazán nem állítható, hogy a közélteken túlmenően nem áll rendelkezésre 
más. A Fővárosi Levéltárban, a Budapesti Népügyészség anyagában megtalálható például 
Kovács Béla letartóztatása előtt, védőügyvédjének, Pfeiffer Zoltánnak jelenlétében az 
ÁVO-n tett vallomása, melyből világosan kitűnik ártatlansága az „összeesküvésben”. A 
terjedelmes irat ismeretében nem is érthető, miért hozzák az Iratok... Kovácsnak a szovjet 
fogságban kikényszerített „vallomásait”, még ha magyarázó jegyzetek kíséretében is. Ami 
aRajk-ügyet illeti, csak a szorosan ide tartozó iratok jegyzeteiben 11 jelzettel ellátott, tehát 
ismert és feltárt iratra történik hivatkozás, az enélkül említett iratok (javarészt rehabilitációs 
ítéletek) száma ennek többszöröse. A szerkesztők mellőzték a Társadalmi Szemle 1992. 6. 
számában és a Mozgó Világ 1993. 6. számában Hajdú Tibor által közzétett két eredeti, 
1949-es kihallgatás (Farkas Mihály és Kádár János Rajk Lászlót, Farkas Szőnyi Tibort 
hallgatta ki) szövegét is. A sort folytatni lehetne Péter Gábor 1956. nyári feljegyzésének 
szövegével (El nem égetett dokumentumok. I. köt. Szerk.: Koltay Gábor, Bródy Péter. Bp., 
Szabad Tér Kiadó, 1990,13-29. o.) a koncepciós perek hátteréről. Amennyiben a szerkesz
tők végigkövetik bármely „nagy" ügy utóéletét (az 1960-as évek elejéig, mint az Iratok... 
1. kötetének 115-117. sz. dokumentumai, vagy számos jegyzet utalásai alapján az 1989- 
90-es újólagos rehabilitációkig), páratlanul izgalmas kép rajzolódott volna ki a rhagyar 
igazságszolgáltatás történetéről, egy komplex és történeti szempontból fontos esettanulmá
nyon keresztül. De talán ugyanilyen fontos könyv születhetett volna a különböző időmet
szetek igazságügyi, rendőri stb. statisztikái, jelentései alapján a tömegterror méreteiről és 
formáiról, egy másik hasonló a büntető törvényhozásról, és így tovább. Csak azon lehető
ségeket említem, amelyek csíráit az Iratok... 1945-56 közötti érdemi része hordozza.* 

Ehelyett azonban sajnálatos módon egy rendkívüli érdekességekkel kecsegtetőmon
tázs született, amely érdekes színfoltok sokaságát tartalmazza, s valamilyen általános 
benyomást is kialakít A részletek homályban hagyása annál is sajnálatosabb, mert az 
alapanyag összegyűjtése kivételesen szerencsés helyzetben indult meg: egy pillanatra
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hozzáférhetők voltak a Belügyminisztérium operatív iratai, olyan fondok (pl. Gerő Ernő 
belügyminiszteri iratai), amelyek azóta zár alá kerültek, vagy sehogyan sem akarnak 
előkerülni. Óriási -  ez ideig úgy tinik: kiaknázatlan -  lehetőség kínálkozott egy kulcsfon
tosságú intézmény működésének, mikromechanizmusainak a leírására. Ehelyett a nyolc
vanas évek vége óta dúló „dokumentum-fetisizmus” és szenzációhajhászat győzött és 
hozott létre monumentális emlékművet, amelyben az iratok pillanatnyi szenzációértéke 
diadalmaskodik az elemző szempont felett. Ezért ad e két kötet, meglehet, szenzációs 
érdekességű, részleteket. Ezért nem riad vissza számos helyen iratok megcsonkításától 
(sorolni lehetne a már említett PB-ülésjegyzőkönyvektől, csonka feljegyzéseken, tanúki
hallgatási jegyzőkönyveken át tárgyalási jegyzőkönyv-részletekig a példák tucatjait), mert 
nem iratból, dokumentumból, a tárgyból magából indul ki, hanem a vélt hír-, információ-, 
egyszóval szenzáció-árfolyamból.

Talán innen adódik a jegyzetek egyenetlensége is. Egyes, olykor nem feltétlenül fontos 
részleteket aggályos pontossággal világít meg a jegyzetíró, másutt sommásan „nem felel 
meg a valóságnak” kijelentéssel minősíti az egyes iratok tartalmát. Előfordul kedves 
közvetlenséggel megfogalmazott kommentár: „ez a vallomás legfontosabb része”, „tipikus 
szovjet államvédelmista kérdés-felelet” stb. Ahol pedig végképp elkerülhetetlen lenne 
bizonyos értelmezés, háttér és interpretáció (például egy valóban megszerkesztett forrás
publikáció bevezető tanulmányában), ott egy kedvenc fordulattal él: „A [dokumentumban] 
rögzített történelmi torzítások, ellentmondások stb. feltárása historikusok feladata.”

Egyáltalán nem állítható így sem, hogy az egyelőre második köteténél tartó vállalkozás 
haszontalan lenne. Hiszen minden napvilágra kerülő tény érdekes, és hozzájárul egy olyan 
képhez, amelyet egy mégoly mintaszerűen megszerkesztett forráskiadvány sem képes 
egymagában kialakítani. De ahogyan fentebb utaltam rá, az így-úgy előkerült (összeállított) 
„titkos dossziék” ritkán derítenek fényt mindenre, általában még egy-egy ügy valamennyi 
ága-bogára sem. Az Iratok... dossziéját ennél láthatóan nagyobb igénnyel állították Össze. 
Tartalma, eredménye azonban átlagos. Az érdem, hogy legalább egy jó  vastag iratköteg 
napvilágra került, vitathatatlan. Kérdés, hogy ez ma, a valódi szenzációk elmúltával 
elegendő-e.

Rainer M. János
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