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A tekintélyes kiadónál megjelentetett, igényes kiállítású angol nyelvű kötet Nagy Imre 
titkos perével kívánja megismertetni a külföldi olvasót. Az ötlet nem dicsérhető elég-
gé: a magyar forradalom miniszterelnöke és társai ellen hozott ítéletek annak idején a 
demokratikus országokban hatalmas felháborodást keltettek, a nemzetközi közvéle-
mény azonban máig sem ismeri közelebbről a per lefolyását, a jogtipró eljárás kulisz-
szatitkait és a történtek politikai-történeti hátterét. Egy ilyen kötet mihamarabbi meg-
jelentetését az is indokolta, hogy az idő múltával egyre csökken az a figyelem, amely 
a keleti blokk felbomlása idején Nyugaton a térség országaira irányult - a kilencvenes 
évek közepén azonban talán még számosan emlékeznek arra, hogy a magyar rend-
szerváltás jelképesen Nagy Imre és a kivégzett '56-osok katartikus erejű újratemetésé-
től datálható. E tekintetben tehát a The Secret Trial... aktuális és fontos, hiánypótló 
vállalkozás. 

A viszonylag gyors megjelenés azonban a kötet hátrányára is vált. Nem a témá-
nak kijáró nagyobb szabású összefoglaló munkáról, netán monográfiáról van ugyanis 
szó, hanem egy forrásközlés köré épülő összeállítást tarthat kezében az olvasó. 
A Nagy Imre-per válogatott dokumentumait, valamint keletkezésük körülményeit s 
fordulatos utóéletüket Radványi János előszava után a szerkesztő, Dornbach Alajos 
írása mutatja be az olvasónak, magát a pert pedig Litván György tanulmánya helyezi 
el a korszak összefüggéseiben. A bevezető fokozott érdekességét az adja, hogy az 
ügyvéd-politikus Dornbach Alajos személyében különösen rátermett szerző kalauzolja 
az olvasót. Dornbach a demokratikus ellenzék tagjaként a rendszerváltás küszöbén 
egyik kezdeményezője volt a törvénysértő perek felülvizsgálatának, s részt vett a jogi 
eljárások lefolytatásában. Dornbach bevezetője a tudományos igényű dolgozatok és a 
szélesebb közönségnek szóló ismeretteljesztő munkák pozitív vonásait ötvözi. Miután 
tömör összefoglalót nyújt a második világháborút követően Magyarországon kialakuló 
rendszer „igazságszolgáltatásának" kiépüléséről és működéséről, a szerző személyes 
tapasztalatai alapján vázolja fel az 1956 előtti és utáni justizmordok történetét. Majd 
beszámol arról, hogy a széthulló pártállam támasztotta politikai és jogi akadályokat 
leküzdve hogyan vált végül lehetségessé a titkos per felülvizsgálata és az újratemetés, 
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s milyen hatása volt a politikai folyamatok további alakulására. A per lefolyásáról és a 
vádlottak magatartásáról a bevezető külön fejezete szól. 

A kötet törzsét alkotó forrásokat áttekintve már komoly fenntartások fogalmaz-
hatók meg. A válogatás tartalmazza a vádiratot, Szilágyi József és Nagy Imre ítéletét, 
a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze 1989. június 6-án kelt törvényességi óvá-
sát, valamint a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-i döntését az 
ítéletek hatályon kívül helyezéséről és a vádlottak felmentéséről. Nem tudható meg, 
hogy milyen szempontok alapján kerültek be éppen ezek, s nem más dokumentumok a 
kötetbe. Amennyire e sorok írója meg tudja ítélni, a bonyolult, jogi szakkifejezésekkel 
és a kommunista newspeak nyakatekert fordulataival terhelt szövegek fordítása szak-
szerű és pontos, az e téren tapasztalható gondosság azonban nem pótolhatja a részletes 
jegyzetapparátust, még kevésbé a dokumentumokat értelmező önálló forrástanul-
mányt. Kétséges ugyanis, hogy a néhány lábjegyzettel útjukra bocsátott iratokat a 
korszakot alaposan ismerő szakembereken kívül bárki más haszonnal forgathatná - a 
külföldi érdeklődő valószínűleg vajmi keveset ért belőlük, így csak a rácsodálkozás 
élményével gazdagodhat. A dokumentumok kimerítő elemzése nélkül e néhány, lát-
szólag esetlegesen egymás mellé helyezett szöveg érdekes illusztráció csupán. 

Litván György tanulmánya a Nagy Imre-per politikai hátteréről az 1953 és 1958 
közötti időszak történéseit elemzi a miniszterelnök és társai későbbi sorsának szem-
pontjából. Nagy Imre szerepének megismerése után az olvasó figyelemmel kísérheti a 
per konstrukciójának fokozatos kialakulását. A rendszerváltás alatti jogi processzusról 
szólva Litván György felhívja a figyelmet az 1989-es törvényességi óvás különös 
szemléletéte: míg a vádirat annak idején elvetemült ellenforradalmárnak állította be a 
vádlottakat, a három évtizeddel későbbi dokumentum az ellenkező irányban torzította 
el a valóságot. A főügyész indoklásával azt bizonyította be, hogy Nagy Imre és társai 
becsületes kommunistaként érdemelnek jogorvoslatot, holott a kivégzett miniszterel-
nök történelmi és emberi nagysága éppen abban rejlik, hogy megtagadta a kommu-
nizmust. A kötetben teljes terjedelmében közölt törvényességi óvás szövegénél a szer-
kesztő nem hívja fel a figyelmet e lényeges, a forrást s egyben magát a rehabilitációs 
eljárást merőben más megvilágításba helyező momentumra, s Litván György neve 
sem szerepel az impresszum mellett feltüntetett katalógusadatoknál. E gondatlanságok 
(kisebb elírásokról most nem beszélve), valamint a bevezetőben és a Litván-
tanulmányban kifejtett gondolatok átfedései arra utalnak, hogy a kötet egyes részeinek 
egymás mellé illesztésénél, összehangolásánál nem érvényesült kellően a szerkesztői 
szigor, ami sokat levon a megfelelő szakmunka megjelenéséig külföldön egyetlen 
elérhető kútfőnek számító összeállítás értékeiből. 
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