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A rendszerváltás 30. évfordulójához közeledvén ideje van annak, hogy visszatekintve az 
elmúlt évtizedekre szembenézzünk a történtekkel és levonjuk azokat a következtetéseket 
és tanulságokat, amelyeket majd még sok évtized múltán is vállalhatnak az utókor előtt 
azok, akik az események részvevői, részben vagy egészben alakítói voltak.

Nyilván vannak közöttünk olyanok, akik érintettségük okán így vagy úgy értelmeznek bizo-
nyos dolgokat, ám azok felelőssége, akik történészként írják meg egy-egy régió közelmúltbeli 
politikatörténetét és így kívánnak hozzájárulni az eleddig homályban maradt részletek alapo-
sabb megismertetéséhez, azok felelőssége jelentősen megváltozik: a többszörösére nő.

A fentiek fényében és a személyes érintettség okán is még inkább érthetőbbé válik, mi-
ért határoztam úgy, hogy nem hagyom szó nélkül dr. Magyar Kálmán régész-történész-
nek évekkel korábban (2012 – 2013 – 2014) a Valóság c. folyóiratban Rendszerváltás 
Somogyban címet viselő többrészes tanulmányát.

A szerző állítása szerint e tanulmány megírására az MTA–ELTE szakértői munkacso-
portjától kapott megbízást, a megjelenés időpontja pedig azt mutatja, hogy a negyedszá-
zados időtáv alkalmat is biztosított a történészi visszatekintésre.

E rövid prológus befejező gondolataként még szükséges rögzítenem: nem tudom elhesse-
getni annak gyanúját, hogy az MDF Kaposvári Szervezete szerepének bemutatása, s annak 
kapcsán az én tevékenységem történészi megítélése előzetesen megkomponált prekoncepció 
mentén született-e és került végül nyomtatásban a nyilvánosság elé. Nem tudom megítélni, 
hogy más politikai szervezetek munkájának bemutatása mennyire tárgyszerű, ezt azokra 
bízom, akik elolvasták a tanulmányt az érintett szervezetek részéről. Azt azonban szükséges 
leszögeznem, hogy a szerző az adatgyűjtés idején valamilyen rejtélyes ok miatt éppen engem 
nem kérdezett meg, pedig fontos lett volna, hogy meghallgasson, mert ha ezt megteszi, akkor 
a dolgozata hitelesre, de legalábbis sokkal hitelesebbre sikeredett volna.

Dacára a számtalan lábjegyzetnek és hivatkozásnak, amelyek számszerűen megfelel-
nek ugyan egy ilyen jellegű tanulmánnyal szemben támasztott szakmai elvárásoknak, 
valójában csak látszólag és részben bizonyítják, támasztják alá mindazt, ami abban az 
időben a Kaposvári MDF háza táján megtörtént.

Abban az időszakban a Magyar Demokrata Fórum Kaposvári Szervezetének elnö-
ke és minden olyan politikai eseménynek, amely akkoriban Kaposvárott történt, egyik 
oldalról közvetlen alakítója, másik oldalról pedig értelemszerűen résztvevője, fül- és 
szemtanúja voltam 1989-től egészen 1992 végéig.

I. Megdöbbentőnek, hiteltelennek és egyúttal megengedhetetlennek tartom történészi 
tollból megjelentetni olyan csúsztatásokat, sejtelmes utalásokat és tipikus befeketí-
tési kísérleteket, amelyek a szerző(k) részéről arra irányulnak, hogy bárkit példának 
okáért a III/III ügyosztály beszervezett ügynökeként állítson a kutatók és a kevésbé 
tájékozott olvasók elé úgy, hogy erre nézve semmiféle bizonyítékot sem tud felmu-
tatni sem a szerző, sem pedig állítólagos – a dolgozatban meg nem nevezett – in-
formátorai.1

Soha nem voltam ügynök és besúgó. Az ellenkezője igaz: megfigyelt célszemélye 
voltam az Állambiztonsági Szolgálatnak. Éppen ezért messze túlmegy a tolerálhatóság 
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határán, hogy e megdönthetetlen ténnyel ellentétes gyanúsítást enged meg magának egy 
olyan történész, aki éppenséggel saját bevallása szerint a beszervezését tanúsító kartonnal 
rendelkezik.2

Nem szívesen teszem, de a történeti hűség kedvéért leírom, hogy mindenki értse: 
ma már, közel 30 év távlatából ismerjük annak a személynek a nevét, aki az MDF 
Somogy megyei szervezeteinek szerveződéséről és lépéseiről volt szíves tájékoztatni az 
SMRFK-n dolgozó kapcsolattartóját.

II. Ugyancsak megengedhetetlennek tartom, hogy a szerző olyan, semmiféle ténnyel, 
bizonyítékkal alá nem támasztott „történelmi eseményt” is rögzít az MDF Kaposvári 
Szervezetével, annak elnökségével kapcsolatban, amelynek célzatos beállítása hiteltele-
níti és történelmietlenné teszi a tanulmányt: 

„Hiteles lehetett-e ez az itteni [értsd: kaposvári] MDF-es ígéret, vagyis a régi rend-
szer, a párt [értsd: MSZMP] bűnöseinek a megbüntetését hirdető választási szerep? Azok 
után (ami csak a Szabados-féle iratból derült ki!), hogy előtte 1989. szeptember 18-án 
az MDF-Kaposvár Elnöksége Kaposváron az MSZMP-vel koordinációs megállapodást 
vagy paktumot írt alá?

[…] 
„Miért és hogyan kötött mégis az MDF kaposvári szervezete »koordinációs megálla-

podást« a régi ellenfelével, az MSZP elődjével, az MSZMP-vel?”3

Először is talán érdemes a történelmi tényeknél maradni: 1989. szeptember 18-án 
Budapesten (és nem Kaposváron!) – zárult le a nemzeti kerekasztal-tárgyalás, ahol is az 
akkori belpolitikai helyzetben reálisan elérhető kompromisszum született az azt aláíró 
pártok között. Érthető módon a megállapodást az MDF részéről dr. Antall József és nem 
Szabados Péter vagy Hódos Győző írta alá.

Magyar Kálmán azonban ennyivel nem éri be, tovább megy a megkezdett úton, 
és tanulmányának 3. részében Az MDF-Kaposvár nagy választási „ellenfelének”, a 
somogyi MSZP-nek a megalakulásáról című fejezetében írja: „Tanulmányunk [így, 
többes szám első személyben fogalmazva] előző fejezeteiből viszont már az is kide-
rült, hogy ebben a szervezkedésükben még az MDF kaposvári szervezete elnöksége is 
támogatta az MSZMP ún. reformerőit.”

Fenti sorokból jól látszik: Magyar Kálmán (és esetleges társszerzői, akik az ismeret-
lenség jótékony homályába burkolóznak?) tudományos igénnyel megírt dolgozatban 
azt kívánják hírül adni a politikatörténet után érdeklődő honfitársaiknak, hogy 1989. 
szeptember 18-án az MDF Kaposvári Szervezete paktumot kötött az MSZMP-vel!

Ez pedig olyan elfogadhatatlanul súlyos tévedés, történelmietlen, célzatosan hibás tény-
beli megállapítás, ami álláspontom szerint megkérdőjelezi az egész dolgozat komolyságát. 
Szabad-e, lehet-e egyáltalán komolyan venni minden más ezt megelőzően és ezt követően 
leírt mondatot akkor, ha egy olyan történelmi eseményt, amely vitán felül Budapesten történt 
1989. szeptember 18-án, a dolgozat írója Kaposvárra helyez át úgy, hogy tökéletesen tisz-
tában van néhány aprósággal: nem áll a rendelkezésére az MDF, valamint az MSZMP ka-
posvári elnökei által aláírt és a szerző által számos alkalommal hivatkozott dokumentum, 
amely a „paktum” szövegét tartalmazza. Ez a kisebb hiányosság azonban nem zavarja ab-
ban, hogy levonja a törvényszerűen hamis következtetést: „… az MDF kaposvári szerve-
zete elnöksége is támogatta az MSZMP [somogyi – megjegyzés tőlem] ún. reformerőit.”4

Annak érdekében, hogy olvasó számára értehetőbbé váljanak az akkori politikai viszo-
nyok, az alábbi néhány sorban igyekszem megvilágítani ennek a fatális történészi hibának 
a hátterét.
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A jelzett napon Budapesten létrejött politikai egyezséget, az MDF Kaposvári 
Szervezetének elnöksége az adott történelmi helyzetben (35 ezer főt számlálva létezik 
és működik az MSZMP fegyveres magánhadserege, a Munkásőrség, hazánkban tartóz-
kodik a Szovjetunió mintegy 45 ezres fegyveres megszálló hadserege, Magyarország 
pedig ez idő tájt a Varsói Szerződés tagja) olyan reálisan még elérhető és vállalható 
megállapodásnak tartotta, amely lehetővé tette, hogy hazánkban tiszta és törvényes ke-
retek között kerülhessen sor egy szabad és demokratikus választásra, amely legitimálja 
a pártokat és megteremti egy új közjogi berendezkedés alapjait. Hangsúlyozom: tiszta 
és törvényes keretek között! – mindez azt jelentette, hogy hazánk elkerülte a romániai 
eseményeket. Szemtanúja voltam és fényképsorozattal rendelkezem annak bizonyításá-
ra, hogy milyen látvány fogadta azokat, akik 1989. december 23–24-én kimerészkedtek 
Temesvár köztemetőjébe.5 Akik ma azt hangoztatják, hogy itthon is erőszakot kellett 
volna alkalmazni, gyorsított eljárásban felelősségre vonni az MSZMP főkorifeusait, fel 
kellett volna vállalni, hogy adott esetben az utca döntsön élet és halál fölött – nos azok 
nincsenek tisztában a lehetséges következményekkel. Ki merte volna felvállalni egy 
újabb Salgótarján, Mosonmagyaróvár vagy éppenséggel Kossuth tér következménye-
it? Mivel lettünk volna különbek Kádár pribékjeinél? Akkor ezekkel a kérdésekkel is 
szembe kellett néznie az MDF vezetésének, különös tekintettel az 1956-os forradalom 
és szabadságharc egyik tragikus tanulságára, amely az volt, hogy a bajban éppen akkor 
hagyta cserben a „demokratikus” Nyugat hazánkat, amikor a konkrét, tevőleges segít-
ségre a legnagyobb szükség lett volna!

Továbbá még egy tény, csupán emlékeztetőül azoknak, akik hajlamosak megfeled-
kezni bizonyos dolgokról: a magyar országgyűlés elé 1991-ben beterjesztésre került az 
MDF-es Zétényi–Takács-féle igazságtételi törvénycsomag, ám éppen azok a politikai 
erők lehetetlenítették el, akik a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai során megszületett 
politikai egyezség aláírását Budapesten 1989. szeptember 18-án megtagadták, később 
pedig a parlamenti vitában ezt az igazságtételi törvénytervezetet támadták minden le-
hetséges eszközzel. Ez a két politikai párt éppen az a két párt volt, amelyek 1990-ben a 
legharsányabban az egész országban azt hirdették, hogy választási győzelmük esetén a 
kommunisták felelősségre vonása nem marad el: a Fidesz és az SZDSZ.

Göncz Árpád – köztársasági elnökként – nem írta alá az Országgyűlés által megsza-
vazott törvényt, majd pedig az Alkotmánybíróság – Sólyom László elnökletével – úgy 
döntött, hogy a törvényes elszámoltatás és a történelmi igazságtétel Magyarországon 
elmarad: a már elfogadott törvényt megsemmisítette. Így és ezért maradhattak büntet-
lenek a sortüzek parancsnokai úgy a politikai döntéshozatal, mint a konkrét végrehajtás 
szintjén. Így és ezért kaphattak és kaphatnak még ma is (!) kirívóan magas nyugdíjat a 
vérbírák és ügyészek, akik a magyar történelemben példa nélkül álló véres megtorlást 
vitték végig az akkori politikai vezetés akaratának megfelelően.

Ezek az események előzték meg Csurka István elhíresült dolgozatának (Néhány gon-
dolat…) megírását, végül az MDF széthullását, és ezek az események vezettek el oda, 
hogy sokan a ma élők közül a rendszerváltás elsikkasztásáról beszélnek. A kifejezés 
pontatlansága ellenére önkritikusan be kell vallani: nem minden alap nélkül. Az 1990-
ben hatalomra (?) jutott jobb-, majd az 1994-ben hatalomra jutott baloldali politikai eli-
tek – egymástól kétségtelenül eltérő mértékű felelőssége – vitathatatlan. E fejezet végén 
álljon itt Csurka Istvánnak, a legújabb kori magyarság egyik legnagyobb emberének, 
legkiválóbb politikai esszéírónknak néhány szava: „A rendszerváltás háborúját a jó 
szándékú nemzeti erők, a hatalom nélküli erkölcsi erők a bennfentes információk hiánya 
és a másik oldalon pedig a megléte miatt vesztették el.”6
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III. A szerző behatóan elemzi az MDF Kaposvári Szervezetéből kiváló csoport, az ún. 
Belvárosi Szervezet kiválásának okát (lásd: Rendszerváltás Somogyban 3. Valóság, 
2013/8. 41–42. oldal), ám az elemzés a lényegi okot csak felszínesen vagy egyáltalán 
nem érinti.7 Emiatt – bár ez eredetileg nem állt szándékomban – igyekszem röviden ösz-
szefoglalni a belső konfliktus hátterét.

Köztudott, hogy az MDF gyűjtőpártként adott helyett a nép-nemzeti, a keresztény-
demokrata és a nemzeti liberális nézeteket vallóknak. A szerveződés első időszakában 
e hármas szemléletcsokor jól megfért egymás mellett, ám az idő előrehaladtával egyre 
inkább kiütköztek a szemléletbeli különbségek és nyílt konfliktusok alakultak ki egy-
egy konkrét ügy kapcsán.

A szervezetünket elhagyók megnyilvánulásai mögött olyan szemléletbeli, érték-
rendbeli gondolkodás és felfogás húzódott meg, amelyet én és a maradók elfogadni és 
tolerálni nem tudtunk. Magam, aki a pártban a nép-nemzeti irányvonal felfogásával és 
szellemiségével értettem egyet, értelemszerűen semmiféle politikai érték- és eszmekö-
zösséget nem tudtam felvállalni sem az MSZP-vel, sem a Fidesszel, az SZDSZ-ről nem 
is beszélve. Ez volt a konfliktus alapja, kiegészülve azzal, hogy a távozók között akadt 
olyan személy, akinek személyes ambíciói sem engedték meg, hogy mondjuk tudomásul 
vegye a demokrácia gyakorlásával együtt járó kényelmetlenségeket.8

Visszatekintve a történtekre, íme két példa az akkori, sokszor áttekinthetetlen politi-
kai viszonyokról: 

1) Király Béla országgyűlési képviselőjelöltsége és megválasztása
Király Béla a vele való tárgyalások során egyértelműsítette, hogy csak akkor vállalja 

el a képviselőjelöltséget az országgyűlési választásokon, ha minden kaposvári ellenzéki 
párt egységesen sorakozik föl mögötte. Tette ezt úgy, hogy amikor az MDF Kaposvári 
Szervezetének küldötte korábban Amerikában járván felkérte, hogy vállalja el a jelölt-
séget az MDF jelöltjeként, erre a felkérésre akkor igen-t mondott. Ám pár hónappal ké-
sőbb megváltozott az álláspontja, és nekem nem maradt más választásom, mint elfogad-
ni a kompromisszumos megoldást. (Azt csak jóval később tudtam meg, hogy miért volt 
e megállapodásnak hűvös fogadtatása az MDF központjában.) Végül minden fenntartás 
ellenére, minden rendelkezésre álló eszközzel segítettük és támogattuk a kampányát, és 
körzetében végül a 2. fordulóban meg is nyerte a választást. Mikor azután Király Béla 
átvette a képviselői mandátumát – egy laza, úri és sértődött mozdulattal beült az SZDSZ 
frakciójába arra való hivatkozással, hogy „Antall elutasította a nagykoalíciót!”9

A tanulmány egyik lábjegyzete utal arra, hogy Király Béla dollárezrek átadásával 
támogatta a kaposvári ellenzéki pártokat és egy ilyen alkalommal a későbbi külügymi-
niszter, Jeszenszky Géza irodájában jelen lettem volna négyezer dollár átadása alkalmá-
val. Nem emlékszem erre az eseményre, azt azonban most már leírhatom, hogy ezek az 
összegek már akkor is egy bizonyos Soros György nevű spekuláns alapítványától szár-
maztak, csak éppen ezt akkor mi nem tudtuk. A színfalak mögötti tárgyalások tartalmát 
tekintve 1989–1991-ben csak nagyon-nagyon kevesek voltak birtokában a lényeges 
információknak, hogy ti. Soros György már akkor is „kész volt” beavatkozni a magyar 
belpolitikába, pártfogoltjain keresztül MDF–Fidesz–SZDSZ nagykoalíciót javasolt, és 
amennyiben e kérésük meghallgatásra talál, akkor – az ajánlatuk szerint – egy Soros 
által kidolgozott pénzügyi konstrukció keretei között Magyarország kiszabadulhat az 
adósságcsapdából. E megbeszéléseknek a Híd-csoport és a nemzetközi Kék Szalag 
Bizottság biztosította a szakmai keretet, míg nem aztán a két választási forduló között 
Csurka István beverte a kirakatot! Együtt kormányozni? című pamfletjét robbantotta a 
Magyar Fórumban, amiben fellebbentette a fátylat a titkos tárgyalásokról és leleplezte 
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Sorosék (értsd: Soros György, Király Béla és az SZDSZ legfelsőbb szintű politikai veze-
tői) valódi szándékát: a választási győzelem birtokában Antall és az MDF megtarthatja 
ugyan a politikai hatalom ereklyéit, ám gúzsba kötve fog táncolni, mert a pénzügyi-
gazdasági hatalom minden lényeges pontját az SZDSZ – és rajta keresztül az MSZMP 
utódpártja, az MSZP – fogja uralni.

Ez volt a valódi tét.
Ez a politikai rendezési terv volt annak az oka, hogy miért ragaszkodott Király Béla 

ahhoz, hogy csak az összes ellenzéki párt támogatása esetén vállalja el a jelöltséget, és 
amikor világossá vált Soros és Király számára a tervük kudarca, Király azonnal beült 
abba a frakcióba, ahová eredetileg is tartozónak tartotta magát és amit előttünk mind-
végig elhallgatott.10

Közel harminc évvel az események után ebben az összefüggésben még élesebben 
látszik és igazolódik be Csurka István igazsága abban a mondatban, amelyet a II. fejezet 
végén már idéztem.

2) A Kaposvári EKA-tárgyalásokról történt kivonulás alapvető oka
Az a párt, amelyik a leghangosabban követelte a kommunisták könyörtelen felelős-

ségre vonását, amelyik mindenkit lehazaárulózott, aki az átmenet idején tárgyalni mert 
az MSZMP-vel, amelyik a tv-kamerák kereszttűzében látványosan megtagadta az EKA-
tárgyalásokat lezáró politikai nyilatkozat aláírását, az a párt 1994-ben azután kormányra 
lépett az MSZMP utódpártjával, az MSZP-vel. Azzal az MSZP-vel, amelyet bizonyos 
Horn Gyula vezetett. Az a Horn, aki pufajkásként részt vett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverésében és a kádári diktatúra megszilárdításában, aki példának okáért 
szó nélkül tűrte azt, ami a 80-as években Erdélyben történt…

Ezek az események jól példázzák az akkori (1990) bonyolult viszonyokat, és én akkor 
azon az állásponton voltam, hogy az epének el kell válnia a májtól – már bocsánat a ki-
fejezésért. Aki eszmeközösséget tud vállalni az SZDSZ-szel és kistestvérével, az akkori 
Fidesszel, annak biztosan nem az MDF-ben van a helye.

Bennünket, maradókat a történelem igazolt.

IV. Epilógus
Szükséges nyomatékosan hangsúlyozni: azt a bizonyos Budapesten aláírt „koordinációs 
megállapodást” vagy „paktumot” az MDF Kaposvári Szervezetének elnöksége egyetér-
tően támogatta abban a bizonyos és a szerző által hivatkozott politikai nyilatkozatban, 
politikai állásfoglalásban. Ezt a tényt mutatja be és értelmezi úgy a tanulmány szerzője, 
hogy az elhíresült dokumentumot mint paktumot Kaposváron írtuk volna alá. Ez teljes 
képtelenség, súlyos tévedés és történelemhamisítás.

Köszönet illeti a Valóság folyóirat szerkesztőségét, hogy helyet biztosított a tanul-
mánynak annak ellenére is, hogy abban több ponton hibás megállapítások szerepelnek a 
személyemmel és az MDF Kaposvári szerepével kapcsolatban. Elsősorban azok kijaví-
tását szolgálja az írásom. A tanulmány bizonyos részeit kiegészítettem olyan, a háttérben 
lezajlott eseményekkel, amelyekről sem a helyi, sem az országos sajtóban az érdeklődő 
információhoz nem, vagy csak nagyon korlátozott módon juthatott.

Meggyőződésem, hogy csak nyílt és egyenes vitával jutunk közelebb a valóság meg-
ismeréséhez.

Kaposvár, 2018. február 12.
Gadányi Viktor11

Hódos Győző
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JEGYZETEK

1 Magyar Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 3. 
Valóság, 2013. (56. évf.) 8. szám, 42. o.

2 Lásd Magyar Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 
II. Valóság, 2013. (56. évf.) 2. szám, 70. o.

3 Idézet: Rendszerváltás Somogyban 3. című dolgo-
zat Bevezetés című fejezetéből.

4 Idézet: Rendszerváltás Somogyban 3. Az MDF-
Kaposvár nagy választási „ellenfelének”, a somogyi 
MSZP-nek a megalakulásáról c. fejezet.

5 1989. december 22–25.: részt vettem a segélyek 
összegyűjtésében és egyik vezetője voltam annak 
a konvojnak, amelyik Erdélybe, illetve a Partiumba 
(Marosvásárhely, Temesvár) szállított gyógyszert és 
élelmiszert (csak Kaposvárról 2×5 tonna). Köszönet 
mindazoknak, akik azokban a napokban politikai 
nézeteiktől függetlenül gondoskodtak arról, hogy a 
teherautók mindkét alkalommal maximális terhelés-
sel indulhassanak útjukra. Nemzeti összefogás volt!

6 Csurka István: Quo vadis, magyarság? Elhangzott 
2009. október 4-én.

7 Magyar Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 3. 
Valóság, 2013. (56. évf.) 8. szám, 41–42. o.

8 1990. június 4. Az MDF Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására tett indítványom el-
fogadtatása az MDF III. Országos Gyűlésén. (Az 
indítvány lényege: 1 közigazgatási egységen belül 1 
hivatalosan bejegyzett szervezet működhet.)

9 Lásd Király Béla, FKgP, MDF nyilatkozatok: 
Somogyi Hírlap, 1990. november 1-i száma (I. évf. 
161. szám).

10 Nové Béla: Tény/Soros – 1990. Balassi 
Kiadó, 1999 – beszámoló a Soros Alapítvány 
működéséről.

11 A félreértések elkerülése érdekében az aláírásom-
mal kapcsolatban szükségesnek látom rögzíteni: 
2004 végén, 2005 elején jutott tudomásomra, 
hogy a magyar hatóságok nemzetközi elfoga-
tóparancsot adtak ki ellenem. (Akkoriban az 
USA-ban éltem.) Rövid úton tudomást szereztem 
arról, hogy mi áll az intézkedés hátterében, és úgy 
döntöttem, hogy állok a koholt vádak elébe: ha-
zautazom és tiszta vizet öntök a pohárba, ám elő-
zőleg családi nevünk, becsületünk védelme miatt 
a nevemet a BM engedélyével Gadányi Viktorra 
változtattam. (Édesapám, aki Gadányban szüle-
tett, a II. magyar hadsereg katonájaként a Don-
kanyartól visszavonulóban Budán 1945. február 
12-én, a kitörés során esett fogságba és 1948. 
július 13-án érkezett haza a 7126/3. számú fo-
golytáborból. Neki és az emlékének tartoztam 
ennyivel.) Hazautazásomról a magyar és amerikai 
hatóságokat előzetesen tájékoztattam, és megér-
kezésemkor, a Ferihegyi repülőtéren 2005 őszén 
bűnügyi őrizetbe vettek. Hat hónappal később a 
Somogy Megyei Főügyészség jogerős határozat-
ban megszüntette az ellenem indított büntetőel-
járást. A személyi szabadságom jogalap nélküli 
korlátozása miatt a Somogy Megyei Bíróság arra 
kötelezte a Magyar Államot, hogy részemre több 
mint 800.000.-Ft kártérítést fizessen.

Az évekkel korábbi cikksorozatra reagáló írás megjelentetésével a somogyi rend-
szerváltás témakörének bemutatását szerkesztőségünk lezártnak tekinti; ezúton 
köszönjük döntésünk szerzői, valamint olvasói megértését.


