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I. Bevezetés1  

 

A tanulmány célkitűzése, hogy bemutassa a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt a 

Somogy megyében alkalmazott politikai erőszak2 azon eseteit, amelyeket a Vörös Őrség és 

a megye terrorkülönítménye, a Latinca-század követett el. Ezen szervezetek egyik kiemelt 

feladata az volt, hogy fellépjen az ún. ellenforradalmi megmozdulásokkal szemben. A 

tanulmány célja, hogy az események leírásán túl bemutassa a két szervezet történetét, 

valamint a szervezeti és személyi különbségeket.  

 

1. Források 
 

A Tanácsköztársaság Somogy megyei történetére vonatkozóan érdemes áttekinteni 

a kutatás során felhasznált legjelentősebb irategyütteseket, köztük a leggazdagabb, tematikus 

forrásbázisnak számító Dr. Andrássy Antal3 főlevéltáros gyűjteményét.4 Gyűjteményének 

jelentőségét az adja, hogy nem csak a Somogy Megyei Levéltár anyagát gyűjtötte össze és 

tematikusan rendezte az általa kutatott témákban, hanem beszerezte más intézmények, 

múzeumok és levéltárak anyagát is hivatalos másolat formájában. Andrássy Antal 

főlevéltáros gyűjteményében a Magyarországi Tanácsköztársaság történetére vonatkozóan 

fellelhetőek az akkor még Veszprémi Püspöki Levéltár,5 illetve a Tolna Megyei Levéltár6 

forrásai is.  

A következő nagy tematikus egységet a Latinca Sándor7, Szalma István és Tóth Lajos 

által a kezdetben vezetett Somogy megyei direktórium iratai jelentik, amelyek jelenleg a 

                                                             
1 A szerző a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának munkatársa. 
2 A politikai erőszakra és az erőszak különböző megjelenési formáira a történelem során lásd Tomka, 2018.  
3 Andrássy Antal (1934–1990) az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának archívumvezetője 1962 és 1977 
között. A Somogy Megyei Levéltár főlevéltárosa 1977-től, majd az intézmény igazgatója 1988-tól. Somogy 
megye helytörténetének kutatója, kutatási területe az 1848/49-es forradalom és szabadságharc – ezen belül 
elsősorban Noszlopy Gáspár élete és működése –, az 1918 és 1920 közé eső forradalmak és megtorlások kora, 
valamint a megyei zsidóság története. Gyűjteménye jelentős és részletes, országos vonatkozásai mellett 
elsősorban helytörténeti jellegű forrásbázisa az említett korszakoknak és témáknak.  
4  MNL SML, XV. 44. A Magyarországi Tanácsköztársaság fegyveres szerveinek forrásai szórtan voltak 
megtalálhatóak a gyűjteményben, ezeket más kapcsolódó anyagok másolatával a gyűjtemény 24. és részben a 
25. dobozba rendeztük.  
5 A veszprémi püspökséget II. János Pál pápa 1993. május 30-án emelte érseki rangra, Hungarorum Gens apostoli 
konstitutiojával, így jelenleg a legfiatalabb érseki székhelynek számít hazánkban.  
6  Andrássy Antal gyűjtésének volumenét jelzi, hogy témánkat érintő – a Tolna megyei Vörös Őrségre 
vonatkozó, Szekszárdi Állami Levéltár hivatalos bélyegzővel ellátott – iratmásolatok ma már nem lelhetőek fel 
a Tolna Megyei Levéltárban. Az iratokat digitális másolat formájában átadtuk a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna 
Megyei Levéltárának részére.  
7 Latinca Sándor nevét szisztematikusan Latincának írjuk, a forrásanyag döntő többségében is így szerepel, 
ahogy aláírása is a „c” alakot követi. A dolgozat témájának egyik részét adó terrorszázad, a Latinca-század 
elnevezésében is általában „c” alak szerepel. Ennek ellenére a korabeli iratokban is felmerül már a Latinka-
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főispáni fond részét képezik. Ez a direktórium bukása után keletkezett iratokat tekintve is 

biztosít fontos forrásokat a proletárdiktatúra kutatói számára.8  

Jelentős forrásbázist jelent a Tanácsköztársaság történetére vonatkozóan az MSZMP 

Archívumának tematikus és személyi gyűjteménye, amely szintén a már említett, Andrássy 

szisztematikus gyűjtését és kitartó munkáját dicséri.9 Az MSZMP Archívumának személyi és 

tematikus gyűjteménye elsősorban szubjektív hangú, a Tanácsköztársaság veteránjainak – így 

például a Latinca-század néhány prominensének, mint például a politikai biztos Györffy 

Antalnak – visszaemlékezéseit is tartalmazza, valamint helyi és országos vonatkozásban is 

tartalmaz fontos iratokat, különösen a fehérterror megyei eseményeire vonatkozóan.  

Az 1919-es év történéseire vonatkozó szisztematikus gyűjtés, a visszaemlékezések 

nagyszámú rögzítése (emlékezet)politikai okoktól is vezérelve csak az események 40. 

évfordulójától, 1959-től kezdve kapott lendületet megyei szinten is.10 Példaként említhető az 

1959-ben született Somogyi tizenkilencesek címmel ellátott kötet is, amely a Latinca-század 

több tagjának és vöröskatonák visszaemlékezéseit is közre adta.11  

Kutatásom során természetesen felhasználtam a korabeli sajtóanyagokat, mind a 

helyi (Somogyi Munkás, Somogyi Vörös Újság, Új Somogy), mind az országos (Népszava), 

mind pedig a Vörös Őrség hivatalos kiadványának tekinthető, hasonló címmel megjelent 

orgánumra is.  

 

2. Historiográfiai áttekintés 
 

A Tanácsköztársaság Somogy megyei történetére vonatkozóan gazdag, elsősorban 

még a pártállami rendszerben született szakirodalmi apparátusra támaszkodhatom, amely 

főbb csomópontjainak ismertetése talán nem haszontalan. A Somogy megyei földfoglalások 

egyik szervezője, Hamburger Jenő, már 1920 folyamán több sort szentelt a Proletár folyóirat 

hasábjain a somogyi direktórium alatt történteknek.12  

A Tanácsköztársaság és azt követő megtorlás története, valamint emlékezete 

azonban a második világháborút követően vált a történetírás kiemelt témájává. A 

Tanácsköztársaság Somogy megyei történetére vonatkozóan az 1969-ben, a 

                                                             
verzió is.  A Latinca névalakra, melynek értelmében Latinca Sándor neve c-vel, míg hozzátartozói neve k-val 

írandó. Kávássy, 1973a: 8–9., 3–4. lj; Mikesy, 1962; Vonyó, 2013: 151. 1. lj.  
8 MNL SML, IV. 401.  
9 MNL SML, XXXV. 54. és MNL SML, XXXV. 55. Az MSZMP Archívumának felállítására és Andrássy Antal 
ebben játszott szerepére: Csóti, 2014.  
10 A Magyarországi Tanácsköztársaság második világháború utáni emlékezettörténetére legutóbb: Gali, 2019: 

52–55.  
11 Horváth, 1959. 
12 Imre – S. Mándi –Szabó, 1964: I. 39. Hamburger Jenőre lásd Rézsó–Székegyhidi, 1956.  



Farkas Péter: Politikai erőszak Somogy megyében 1919-ben – A Latinca-század 6 
 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/5. szám 
 

proletárdiktatúra hatalomátvételének 50. évfordulójára kiadott A Tanácsköztársaság Somogyban 

címmel kiadásra került tanulmánykötet jelenti a legjelentősebb összefoglalást. 13  A 

szakirodalmi és ismeretterjesztő feldolgozások terén is ki kell emelni Andrássy Antal volt 

főlevéltáros szerepét, aki a szisztematikus forrásgyűjtő munkája mellett, tudományos 

munkáinak számottevő részét is a Tanácsköztársaság Somogy megyei történetének szentelte. 

A korszakkal kapcsolatos közleményei olyan témákat érintettek, mint a Somogy és Baranya 

megyei toborzású 44. dandár szervezése és – elsősorban felvidéki – harcainak története,14 

vagy éppenséggel Latinca Sándor életének bemutatása. 15  Tanulmányokat szentelt a 

proletárdiktatúra közvetlen bukását követő eseményeknek (Latinca Sándornak valamint 

társainak elfogásának és halálának körülményei), 16  a Magyarországi Tanácsköztársaság 

funkcionáriusai elleni pereknek, 17  illetve a fehérterror 1919 őszi, Somogy megyei 

eseményeinek is.18  

A Tanácsköztársaság legjelentősebb Somogy megyei személyiségéről, Latinca 

Sándorról is jelentősnek mondható szakirodalmi bázissal rendelkezünk. Andrássy mellett 

Kávássy Sándor szerepét mindenképpen érdemes kiemelni, aki kandidátusi értékezését a 

megyei direktórium első emberének szentelte.19 Ezen felül tanulmányokat szentelt Somogy 

megye proletárdiktatúra alatti gazdaság- 20  és politikatörténetének is. 21  Kávássy nevéhez 

fűződik Latinca Sándor válogatott írásainak közzététele is, a fent említett Tanácsköztársaság 

Somogy című tanulmánykötettel egyetemben szintén az 50. évfordulóra időzítve a kiadást.22 

A Tanácsköztársaság Somogy megyei karhatalmi és rendvédelmi alakulatok története 

azonban nem sorolható a feldolgozott témakörök közé. Ugyan a Tanácsköztársaság előtti 

időszak rendvédelmi szerveinek Somogy megyei történetét Andrássy feldolgozta,23 az 1919. 

március 21-ét követő időszakra vonatkozóan mindössze Gellért Tibor tanulmánykötetben 

közreadott kutatásaira támaszkodhattam. Ő elsősorban a Latinca-század szerepére 

koncentrált, kiváltképp annak felvidéki harcaira és az ott elért sikereire. Némiképp 

természetes módon is a szöveget erősen átitatja a pártállami ideológia.24  

                                                             
13  Kanyar, 1969a. 
14  Andrássy, 1989. 
15  Andrássy, 1986. 
16  Andrássy, 1971.  
17  Andrássy, 1979a. 
18  Andrássy, 1979b. 
19  Az értekezés megjelenésére: Kávássy, 1973a. 
20  Kávássy, 1967; Kávássy, 1969a.  
21  Kávássy, 1964; Kávássy, 1971. 
22  Kávássy, 1969b.  
23  Andrássy, 1988. 
24  Gellért, 1969a.  
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Érdemes megjegyezni, hogy Gellért Tibor tollából még ugyanebben az évben a 

Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulójára született egy – a kutató 

számára is nehezen hozzáférhető - könyv a terrorszázad történetéről, Latinca Század címmel. 

A kiadvány a Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat dolgozóinak társadalmi munkájának 

gyümölcseként látott napvilágot. Gellért Tibor által írott piros kötésű könyv gyakorlatilag 

megismétli az említett tanulmányában írottakat, elsősorban a Latinca-század felvidéki 

harcaira koncentrál, a kötet az említett tanulmányhoz képest annyi újdonsággal szolgál az 

olvasó számára, hogy – az mellett, hogy hemzseg a pártállami ideológiától fűtött 

díszítőelemektől – kitér a későbbi Somogy megyei fehérterror, ezen belül is elsősorban a 

kaposvári események leírására is.25 

 

II. A Tanácsköztársaság Somogy megyében és Latinca Sándor 
 

Somogy vármegye a Tanácsköztársaság történetében különleges helyet foglal el. A 

kommunista hatalomátvétele megelőzte az országos eseményeket. 26  A Schneller Béla, 

Szalma István és Kovács Miksa vezette kaposvári szociáldemokraták – fegyveres segítséggel 

megerősítve – már március 10-én lemondásra szólították fel az akkori regnáló hatalmat 

képviselő főjegyzőt, aki Vizeki Tallián Andor alispán távollétében a kaposvári 

vármegyeházából vezette a megyét. A hatalmat már ekkor egy háromtagú direktórium vette 

át, melynek tagjai Latinca Sándor, Tóth Lajos és Peinhoffer Lajos lettek.27 Somogy megye 

tekintetében a tabi és lengyeltóti járásban történtek is megelőzték a kaposvári vármegyeházai 

eseménysort, ott már február 10-én átvették a hatalmat az elsősorban a Szociáldemokrata 

Párt tagjaiból verbuválódott munkástanácsok.28 

A Tanácsköztársaság Somogy megyei történetének legjelentősebb és a megyei 

eseményekre a legnagyobb hatással bíró alakja Latinca Sándor volt, ezért személyének 

érdemes néhány sort szentelni. Latinca Sándor 1886. április 5.-én született Aradon. 

Munkáscsaládból származott, édesapja géplakatos volt. A lippai felsőkereskedelmi iskolában 

érettségizett, majd önkéntes katonai éve és sikeres tiszti vizsgája után Németországban 

tanult. 1909-ben rövid ideig Párizsban is megfordult. Latinca 1910-től tagja volt a 

                                                             
25  Gellért, 1969b.  
26 A hatalomátvétel előzményeire és a Tanácsköztársaság megyei eseményeire összefoglalóan: Kanyar, 1989: 

447–449; Andrássy Antal: Eseménynaptár az 1918. szeptember – 1919. augusztusi megyei történésekről.  
Némiképp bővebb magyarázatokkal az eseménynaptár kéziratát őrzi: MNL SML, XV. 44. 25. doboz.  
27 Az eseményekről bővebben: Kávássy, 1964.  
28  MNL SML, XV. 44. 24. doboz, 3. A lengyeltóti járás főszolgabírójának jelentése a Magyarországi 
Tanácsköztársaság alatti eseményekről. 1919. szeptember 26. MNL SML, XXXV. 55, Tabi mártírok 
gyűjteménye, 6. A tabi körjegyző jelentése a Magyarországi Tanácsköztársaság alatti eseményekről, 1919. 
október 15; Uo. 9. Halász János datálatlan visszaemlékezése a tabi Tanácsköztársaság eseményeire. 
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Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak, és kortársaihoz hasonlóan az ő életében is az első 

világháború kitörése játszotta a legjelentősebb szerepet. 1915 végétől az olasz, a galíciai és 

az ukrán fronton harcolt. Egységével az 1917. februári forradalmat követően került az orosz 

frontra.29  

Latincára nagy hatással voltak külföldi útjai, különösen a megismert munkásmozgalmi 

irodalom, de még nagyobb benyomást tettek rá az Oroszországban tapasztaltak, különösen 

a bolsevik gondolat, s hamar kitűnt katonatársai közül a háborút elítélő, pacifista szellemével. 

Háborús élményeinek hatására írta meg 1917 augusztusában a Háború az uszító sajtó ellen” 

című röpiratát,30 amely azonban a cenzúra hatékonysága miatt csak 1918.-ban jelenhetett 

meg. A röpirat a háborús, kapitalista sajtó ellen kívánt fellépni.31  

Latinca Sándort az őszirózsás forradalom eseményei már Magyarországon érték. 

1918 decemberében a Munkások Irodalmi és Művészeti Országos Szövetségének 

elnökeként kapott szerepet, majd leszerelését követően a Földmunkások és Kisgazdák 

Országos Szövetségének vidéki szervezője lett, és a kaposvári székhelyű Somogy-Tolnai 

Kerületi Titkárság szervezésével bízták meg. 1919 januárjától Somogy megyében 

tartózkodott. Nemsokára azonban a földreform körüli konfliktus a Szociáldemokrata Párt 

és a Nagyatádi Szabó István vezette Kisgazdapárt között törést okozott, amiben – 

Hamburger Jenő mellett – a nagybirtokok mihamarabbi szocializálását sürgető Latinca 

Sándor szerepe is jelentős volt.32 Latinca szerepe 1919. március 10-ét követően nőtt meg 

igazán, amikor is a Kaposvári Munkástanács és a Szociáldemokrata Párt a hatalmat átvéve 

egy három főből álló direktóriumot állított a megye élére.  

Ezen belül Latinca Sándor a Termelés-Szocializálás Ügyosztály vezető tisztségét látta 

el, s fő szerepe volt a nagybirtokok gyors ütemű szocializálásának lebonyolításában. 1919. 

június 7-én forradalmi kormányzótanácsi biztos címmel ruházták fel, amivel Somogy 

vármegye elsőszámú politikai vezetőjévé vált.  A proletárdiktatúra bukása után, augusztus 2-

án tisztségéről lemondott, de még 6-ig hivatalában maradt, mivel utódja nem érkezett meg a 

somogyi megyeszékhelyre.33 Lemondását követően Latinca Sándor arra kérte Peidl Gyula 

miniszterelnököt, hogy hogy rendelje vissza az időközben a demarkációs vonalra rendelt 

karhatalmi egységet, a Latinca századot.34  

                                                             
29 Latinca Sándor első világháborús élményeire: Szabó, 1959 
30 MNL SML, XXXV. 54. 
31 Kávássy, 1973a: 15.  
32 A Somogy megyei szocializálások folyamatára és Hamburger Jenő szerepére: Kávássy, 1972. 
33 Kanyar, 1989: 469–470.  
34 Uo. 471.  
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Latinca a Tanácsköztársaság bukása után el akarta hagyni az ország területét, ám 

Fonyódon a Prónay Pál vezette különítmény tagjai elfogták, Kaposvárra vitték. Szabadlábra 

helyezése után augusztus 12-én ismételten letartóztatták, majd Tóth Lajossal, Lewin 

Samuval, Farkas Jánossal és Szalma Istvánnal egyetemben fehér különítményesek 1919. 

szeptember 17-én a Kaposvár melletti Nádasdi erdőben meggyilkolták.35 

 

III. A Vörös Őrség 

 

Az új hatalomnak is fegyveres erőre volt szüksége. A katonai jellegű funkciók 

ellátására hivatott Vörös Hadsereg 1919. március 24-i rendelet alapján született meg,36 míg a 

rendvédelmi feladatok ellátása az újonnan megszervezett Vörös Őrség állományára hárult. 

A Vörös Őrség a Magyarországi Tanácsköztársaság rendvédelmi szervezete volt, létrejötte 

múlttá tette a korábbi, hasonló feladatkörökkel bíró rendvédelmi és karhatalmi jellegű 

szervezeteket (csendőrség, rendőrség, határrendőrség, népőrség, védőrség, vasútbiztosító 

nemzetőrség stb.).37 A Vörös Őrség a Belügyi Népbiztosság 1. számú rendelete nyomán jött 

létre március 26-án.38  

A Vörös Őrség címmel ellátott hivatalos közlöny 1919. április 20-án jelent meg 

először, mégpedig a „A régi rendőrség megszűnt” fejléccel, ami mintegy jelezte a korábbi 

szervezettekkel való végső szakítást.39 Az írás szerzője egyértelművé tette, hogy a frissen 

alapított Vörös Őrség nem hasonlít a korábbi rendvédelmi szervezetekre, azokat a kapitalista 

jellegű elnyomás kiszolgálójának tekintette.  

A szervezet elsődleges feladata a Tanácsköztársaság belső rendjének megalapozása 

és biztosítása volt, mindezek mellett pedig katonai jellegű funkciót is kapott. A Vörös Őrség 

ugyanis a Vörös Hadsereg kiegészítő részét alkotta, a Belügyi Népbiztosság rendelete alapján 

pedig tagjai áthelyezhetőek voltak a haderő kontingensei közé. Ez elsősorban a 

frontszolgálatra alkalmas, a korábbi harctéri tapasztalatokkal már rendelkező vörösőrökre 

vonatkozott. 

                                                             
35 Latinca Sándor életére, politikai pályafutására, halálára: Andrássy, 1971; Kávássy, 1973a; Kávássy 1973b. A 
Latinca Sándor gyűjtemény (MNL SML, XXXV.54.) tartalmazza a kihallgatási jegyzőkönyveinek, az 1920-as 
és 1921-es ügyészségi jelentéseknek, és Latinca Sándor halálának ügyében hozott népbírósági ítéleteknek a 
másolatát is. Lásd még Szabó, 1955.   
36 A Forradalmi Kormányzótanács XXIII. sz. rendelete. Közli: Bánlaky, 1929: II. 31. számú melléklet.  
37 A Vörös Őrségre általánosan: Czövek, 1969a; Czövek, 1969b; Kovács, 1956; Kovács, 1979: 116–189; Takács, 
2012. 
38 Népszava, 1919. március 27. 
39 Vörös Őrség, 1919. április 20., 1.  
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A Vörös Őrség a Belügyi Népbiztosság, míg a Vörös Hadsereg a Hadügyi 

Népbiztosság hatásköre alá tartozott. A szervezeti átfedések – mint a későbbiekben látni 

fogjuk – és a jogkörök nem pontos tisztázása már a szervezés elején komoly problémákat 

okozott. A vörösőrök illetménye megegyezett a Vörös Hadsereg tagjainak illetményével, 

azonban az élelmiszerrel való ellátás helyett pénzbeli járandóságot írt. Az új rendvédelmi 

szervezet létszámát toborzással kívántak növelni, és a szervezett munkásság tagjait célozták 

meg. A politikai megbízhatóság mellett a fizikai alkalmasság volt hivatott dönteni az újonc 

alkalmasságáról, ezzel párhuzamosan azonban a korábbi rendvédelmi szervezetek tagjait is 

átvették. Ezt a belügyi népbiztos által kinevezett bizottság hatáskörébe utalták.  

A Vörös Őrség szervezeti tekintetben a következőképp épült fel: városi 

parancsnokságokra és vármegyei (kerületi) parancsokságokra osztódik a szervezet, a kerületi 

parancsnokságok alá tartoztak járási parancsnokságok valamint a községi kirendeltségek 

kaptak szerepet. 

A Vörös Őrség személyzete pedig a következőképp állt fel: őrszemélyzet, irányító 

személyzet, egészségügyi és egyéb szakalkalmazottak alkották az állományt. A 

parancsnokokat a Belügyi Népbiztosság nevezte ki, akik esetében a katonai tapasztalat és a 

proletár származás volt a döntő szempont. A proletár származású és politikailag megbízható 

parancsnokok számának növelése érdekében a Belügyi Népbiztosság tanfolyamokat is 

indított, a forradalmi iskolázottság elterjedése és a leendő parancsnokok megfelelő ideológiai 

képzettsége miatt. A magasabb szintet képező kerületi parancsnokok kinevezésében egy 

bizottság játszott döntő szerepet, melybe a Belügyi Népbiztosság, a Magyar Szocialista Párt 

és a helyi Munkás-Katonatanács delegált 1-1 főt. Újdonság volt, hogy a legénység 

választhatta ki raj- illetve szakaszparancsnokát. 

A Vörös Őrségen belül létrehoztak egy nyomozó szervezetet is, amelynek. többek 

között az „ellenforradalmi és politikai üzelmek” meggátolása és felderítése volt a feladata. 1919. 

április 1-én hozták létre az úgynevezett „Nyomozó Osztályt”, amely elsősorban a 

köztörvényes jellegű bűncselekmények (lopás, rablás, fosztogatás, sikkasztás stb.) 

felderítésében volt szerepe, míg a politikai bűnesetek kapcsán a Vörös Őrség Országos 

Főparancsnokságának Nyomozó Osztálya végezte a nyomozást. 40  Ezen felül létezett a 

Politikai Nyomozó Osztály, amely azonban csak a Belügyi Népbiztosság hatásköre alá 

tartozott, tagjai pedig mentesültek a katonai szolgálat teljesítése alól.41 

                                                             
40 A Vörös Őrség Nyomozó Osztályáról bővebben: Tóth, 1969; Kovács, 1979: 122–128.  
41 A Vörös Őrség Politikai Nyomozó Osztályáról bővebben: B. Müller, 2018: 19–37.  
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A Vörös Őrség szervezeti felépítésében a Belügyi Népbiztosság 1919. április 4-én 

kelt 73. számú rendelete jelentette a következő lépcsőfokot: ekkor az országot – így a 

csehszlovák, román és szerb megszállás alatt álló részeket is – 11 körzetre osztották fel., 

amelyben Budapest külön körzetként működött Jancsik Ferenc vezetésével. Ez némiképp 

elkülönült szabályrendszerrel ellátva működött, ugyanis itt teljesen a korábbi államrendőrség 

mintájára maradtak meg a jogkörök.   

Név szerint a következő körzetekre osztották fel az országot: I. Kolozsvári, 

Jászberény központtal, II. Szegedi, Kistelek központtal, III. Budapest-vidéki, melynek a 

központja a Böszörményi út. 21. szám alatt volt, IV. Kassai, Mezőkövesd központtal, V. 

Pozsonyi, Győr központtal, VI. Székesfehérvári, Székesfehérvár központtal, VII. Brassó, 

Békéscsaba központtal, VIII. Debrecen, Debrecen központtal, IX. Szombathely, 

Szombathely központtal, végül a X. kerület, a Rózsahegyi, Eger központtal állt fel.42 

1919. május 4-én jelenik a Vörös Őrség hasábjain a fegyverhasználati utasítás, ami 

elég nagy szabadságot ad a fegyverviselő rendvédelmi szervnek. A fegyverhasználati utasítás 

szerint a szolgálatban lévő vörösőr fegyverének használatára bárkivel szemben jogosítva van, 

aki őt támadással fenyegeti, vagy erőszakosan megsérti. Erőszakos sértés alatt a tettleges 

bántalmazást értették. Az utasítás kiemeli, hogy a vörösőr fegyverhasználatának célja nem 

lehet vérengzés, hanem mindössze annyi, hogy a támadót ártalmatlanná, a menekülőt pedig 

menekülésre képtelenné tegye. Olyan praktikus tanácsokkal is ellátja az utasítás a legénységet, 

hogy a fegyverhasználat legyen minden esetben férfias és erélyes. Felhívták a figyelmet arra, 

hogy a célzás nélküli lövés, a gyenge vágás karddal, vagy a gyenge szurkálás a szuronnyal 

rendszerint eredménytelen, tehát az ilyen magatartás a vörösőr részéről mindenképpen 

mellőzendő. Rendkívül érdekes tétel, hogy a vörösőr a fegyverhasználat közben megsebesült 

egyént köteles elsősegélyben részesíteni és a későbbi orvosi kezeléséről gondoskodni.43  

Azt mindenképpen érdemes megállapítani, hogy a Vörös Őrség fegyverhasználata 

szabályok közé volt szorítva, még ha azok nem is túl szigorúak és egyértelműek voltak. Nem 

lehet véletlen, hogy a vörösőrök Somogy megyei fegyverhasználatai nem jártak halálos 

áldozatokkal. Bár az alább tárgyalt lengyeltóti esetben a fegyvert használó vörösőrök még 

nagy valószínűséggel nem ismerték az imént vázolt utasítást, hiszen aznap jelent meg, 

mégsem olyan eréllyel léptek fel, ami halálos áldozattal vagy éppenséggel a parancsot kiadó 

politikai vezetés megnyugtatására alkalmas lett volna. A vörösőrök esetében nem szabad 

                                                             
42  MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A Belügyi Népbiztosság 73. számú rendelete a Somogy vármegyei 
Direktóriumnak. 1919. április. 4., 7; A Vörös Őrség szervezetei kérdéseire legrészletesebben: Kovács, 1979: 

116–134.  
43 Vörös Őrség, 1919. május 4. Közli: Kovács, 1979: 171–172. 
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figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy – a Somogy megyében gyakori 

áthelyezések lehetőségének figyelembe vétele mellett is – zömmel helyi, környékbeli 

emberek voltak, a személyes ismeretség így keretek közé szoríthatta őket.  

 

IV. A Vörös Őrség Somogy megyei szervezete 

 

A Somogy megyei Vörös Őrség a kezdetben VI., a későbbiekben III. számú, 

Székesfehérvár központú vörösőr kerület alá tartozott. A VI., majd III. kerületi Vörös 

Őrséggel kapcsolatban mindössze a Fejér megyét érintő tapasztalatokra vonatkozóan 

találunk feldolgozást.44 A kerület élén egy parancsnok, jelen esetben Lázár Jenő, valamint a 

parancsnok helyettese és egy politikai megbízott áll.  

 

 

A tabi Vörös Őrség tagjai. Tab. 1919. május 1. 
(MNL SML, XV. Fotógyűjtemény 3.) 

 

A vörösőr kerület egységei dandárokra oszlottak, ami változó létszámú, 2-3 ezredet 

jelentett, az ezredek 2-5 zászlóaljra oszlottak, amiben 3-6 század, ezekben pedig 3-5 szakasz 

                                                             
44 Czövek, 1969c.  
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kapott helyet. Egy szakasz általában 2-3, 10-20 fő közötti létszámú rajból állt.45 Az egységek 

székhelyeit a kerületi parancsnok határozta meg, mint például Kaposvár tekintetében, ahol 

a leghamarabb elindult a Vörös Őrség szervezése. 

A vidéki Vörös Őrség szervezéséről is szóló 73. számú rendelet kiemelte a toborzás 

fontosságát, valamint azt is, hogy a csendőrség, a határrendőrség, a pénzügyőrség, a 

nemzetőrség, a vidéki és községi rendőrség tagjai a politikai megbízhatóságuknak 

megfelelően kapjanak beosztást a Vörös Őrségbe, végleges átvételükről pedig a 

későbbiekben egy bizottság dönt majd. Ennek ellenőrzése szintén a már fent említett 

bizottság feladata volt. A rendelet kimondta, hogy a Vörös Hadsereg állományába tartozók 

nem lehettek a Vörös Őrség tagjai, egyébként a megyében a párhuzamos toborzás a két 

testület között komoly feszültségekhez vezetett. A jelentkező önkéntes a birtokában lévő 

fegyverrel és lőszerrel együtt volt köteles belépni a Vörös Őrség kötelékébe. A toborzás 

legfontosabb célja pedig az volt, hogy minden 250 lakosra jusson egy vörösőr – ez a Vörös 

Őrség minimális létszámát jelentette –, a keretszám betöltése esetén pedig a felesleg 

áthelyezhető volt. Az áthelyezések pedig folyamatosak és gyakoriak voltak.46  

A szervezés és a legénység toborzása már kezdetben komoly problémákat jelentett. 

A kaposvári közrendészeti megbízott arról számolt be április első napján a vármegyei 

direktóriumnak, hogy a városi rendőrség – amit már a realitásokat figyelembe véve a leendő 

vörösőrségként ír le – 72 fős létszáma csak papíron létezik, hiszen még az első 

világháborúban elesettek, valamint öregek és súlyos betegek is tagok közt szerepeltek. 

Szerinte a csekély bevethető létszámot legalább 100 főre kell emelni.47 Április 10-én a megyei 

direktórium arról számolt be a Belügyi Népbiztosságnak, hogy a Vörös Őrség toborzására 

kiküldöttek tájékozatlanok, ezért a toborzókat mihamarabb vissza kell hívni és a toborzást 

részletes utasítással ellátva kell a jövőben lefolytatni. 48  

A Vörös Hadsereggel párhuzamos toborzás is állandóan súrlódásokhoz vezetett. A 

szervezetek közötti funkciók tisztázatlansága a jelentkezők körében is elégedetlenséget 

szült. 49  Amint arról a Kaposvári Vörösőrség parancsnoka tájékoztatta Latinca Sándort: 

„Méltóztassák alkalmilag a vörös hadseregben lévő s erre hivatott politikai megbizottak(!) utján(!) a vörös 

                                                             
45  MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A III. számú vörösőr kerületi parancsnokság a Somogyvármegye 
Directoriumának.(sic!), 1919. április. 24., 7.  
46 Uo. 
47 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A kaposvári közrendészeti megbízott jelentése a megyei direktóriumnak. 
1919. április. 1, 2. Bár a kérdéskör további vizsgálatokat igényel, egyáltalán nem kizárt, hogy az 1918. december 
11-i kaposvári zavargások alakulásában a rendvédelmi erőknek a fentiekben vázolt állapota is jelentékeny 
szerepet játszott. A kaposvári 1918. december 11-i eseményekre legutóbb: Hatos, 2018: 177.  
48  MNL SML, 401. b. A megyei direktórium távirata a Belügyi Népbiztosság felé, 1919. április. 10., 1. 
Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
49 Uo. 
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katonákat felvilágosítani arról, hogy a vörös őr éppen olyan nevezett proletár katonája a 

Tanácskormánynak, mint a vörös katona, ne tévesszék össze a kapitalista állam által olyan sokszor a 

proletariátus, főleg  a munkások ellen uszított rendőrséggel, mely rendőrség is éppen ezért szüntetettet meg”.50 

A Belügyi Népbiztosság a Somogy megyei állapotokat tapasztalva távirati úton még 

április folyamán jelezte a direktórium felé, hogy a toborzás során a Vörös Hadsereg 

elsőbbséget élvez a Vörös Őrséggel szemben, tekintettel arra, hogy az utóbbi már 

rendelkezik a korábbi rendvédelmi szervektől örökölt állománnyal. 51  A kerületi 

parancsnokság május 6-i táviratában ismételten hangsúlyozta, hogy a Vörös Hadsereg tagjai 

nem vehetőek fel a Vörös Őrség egységei közé!52 A problémákat fokozta az is, hogy a helyi, 

elsősorban toborzással kapcsolatos ügyeket a Belügyi Népbiztosság igyekezett a kerületi 

Vörös Őrség parancsokságára hárítani, s többször is jelezték, hogy ne őket, hanem a 

székesfehérvári parancsnokságot keressék ilyen ügyekben.  

A Vörös Őrség Országos Főparancsnoksága érzékelve a toborzás lassúságát, segítő 

kezet nyújtott a kerületi szerveknek: felhívta a kerületi parancsnokságok figyelmét arra, hogy 

a toborzás minél impozánsabb formában folyjék, „vörösőr napok” szervezését ajánlva, ahol 

helybeli művészek és zenekarok lépnek fel.53 Az, hogy a Tanácsköztársaság fegyveres erőinek 

toborzása során ismert művészeket használt fel, nem meglepő jelenség. Elegendő, ha arra az 

1919. április 6-i fényképre gondolunk, amelyen a korszak ünnepelt színésznője, Fedák Sári 

szerepel, mint a Vörös Hadsereg toborzója.54  

Természetesen a tanács hasztalan maradt és toborzás nehézségeit nem javította. A 

balatonlellei munkástanács által szervezett négy főből álló egységet azzal az indokkal oszlatta 

fel a kerületi parancsokság, hogy önhatalmúlag, alulról szervezve rendvédelmi egység nem 

jöhet létre, tehát tessék megvárni a hivatalos toborzást!55 Még 1919. június 4-én is arról 

értesülünk, hogy a direktórium kénytelen eljárni olyan ügyekben, ahol a munkástanácsok 

önhatalmúlag szerveznek vörösőr egységeket. A toborzó bizottságok felállítása azonban 

                                                             
50 MNL SML, 401. b. 1919/1739. sz. irat. A Kaposvári városi vörösőr parancsnokságtól Somogyvármegye 
Kormányzó Tanácsi (sic!) Biztosának. 1919. július 28., 4.  
51 MNL SML, 401. b. 1919/1037. sz. irat. A Belügyi Népbiztosság távirata a Somogy megyei direktóriumnak, 
1919. április. 12., 1. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
52 MNL SML, 401. b. 1919/1370. sz. irat. A III. Vörösőr kerületi parancsnokság távirata a megyei direktórium 
felé. 1919. május 6., 1. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
53  MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A Vörös Őrség országos főparancsnokságának távirata a megyei 
direktóriumnak. 1919. április. 19., 2; Uo. Somogyvármegye Directoriuma (sic!) valamennyi járási politikai 
megbízottnak, 1919. április. 24., 4.  
54 A fényképet közli: Révész, 2019: 21.  
55 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. Somogy vármegye direktóriumának távirata a Balatonlellei Munkástanácsnak, 
1919. április. 19., 3.  
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rendkívül lassan folyt és még május elején is a toborzás mihamarabbi megkezdéséről 

olvashatunk.56  

A Somogy megyében az első vörösőr zászlóalj Kaposvárott 1919. április 24-én 

alakult meg Rigó József parancsnoksága alatt. Pár héten belül pedig nagyjából a többi 

parancsnokság is megalakult. Csurgón május 10-én, a legtöbb környékbeli településen pedig 

néhány nappal korábban történt ez meg. 57  A szervezeti problémák továbbra is 

fennmaradtak. A májusi proletárdiktatúra elleni tüntetések – a legjelentősebb Nagyatádon 

zajlott le – újabb zavart okoztak, a politikai megbízottak és a munkástanácsok hol a Belügyi 

Népbiztosság, hol a székesfehérvári kerületi parancsnokság felé jelezték igényüket 

karhatalom bevetésére. Somogy vármegye direktóriuma május 19-én minden járási politikai 

megbízott felé táviratban jelezte, hogy „közbiztonsági zavar” esetén az illetékes ezredek 

parancsokságot kell értesíteni (Székesfehérvár, Kaposvár, Veszprém, Szekszárd és Csurgó).58 

A Vörös Őrség szervezése leginkább a tabi járásban zajlott le zökkenőmentesen, ahol a 

legénység május közepén egy századot tett ki.59 Mindezek után, Gellért Tibor állításával 

szemben, leszögezhető, hogy a megye egész területére nem igazán lelkesedtek a toborzás 

iránt, a Vörös Őrség szervezetének felépítése lassan és nehézkesen folyt.60 

A III. kerületi parancsnokság alá tartozó Somogy megyei Vörös Őrség kiemelt 

feladata a „civil lakosság” kezén lévő fegyverek beszedése volt. A megyei Direktórium 

áprilisban a Kaposvárott található 65 csendőrből mintegy 35 főt a környékbeli községekbe 

vezényelt fegyverbeszedésére, 1919. ápr. 29-én pedig Nagybajomban folytattak „razziát”, és 

foglaltak le fegyvereket. A fegyverek beszedése mindvégig a Vörös Őrség fő feladatai közé 

tartozott, Gellért Tibor számításai szerint több mint 1000 puskát és ugyanennyi forgótáras 

pisztolyt foglaltak le összesen Somogy megyében.61  Azonban a fegyverek begyűjtését a 

Vörös Őrségen kívül több szerv is végezte, így például Somogy megye terrorcsapata, a 

Latinca-század, a Vörös Hadsereg, valamint a megyében szintén tevékenykedő nagykanizsai 

és szombathelyi vasutas zászlóaljak, így a pontos számot lajstromok híján nem lehet 

                                                             
56  MNL SML, 401. b. 1919/1716. sz. irat. Somogy vármegye direktóriuma valamennyi járási politikai 
megbízottnak. 1919. június 4., 5.  Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24.,  
57 MNL SML, XV. 44. 25. doboz. A csurgói vörösőr zászlóaljparancsnok jelentése s megyei direktórium felé, 
1919. május 10., 2.  
58  MNL SML, XV. 44. 24. doboz. Somogyvármegye Directoriuma (sic!) valamennyi járási politikai 
megbízottnak. 1919. május 19., 5.  
59 Uo. A tabi körjegyző jelentése a Magyarországi Tanácsköztársaság eseményeiről. 1919. október 15., 6; MNL 
SML, XXXV.55. Tabi mártírok gyűjtemény. Halász János: Visszaemlékezésem a tabi Tanácsköztársaság 
eseményeire, datálatlan. 9.  
60 Gellért, 1969a: 251.  
61 Uo. 257.  
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megállapítani. A begyűjtött fegyvereket Kaposvárra, a Baross laktanyába szállították,62 ahol 

a fegyverek egy része beöntésre került, másik részüket pedig nagy valószínűséggel 

Budapestre vitték. A lefoglalt fegyverek egy részét ugyanakkor  a karhatalmi szervek, főleg a 

terroralakulatok megtartották, és saját arzenáljukat bővítették velük.  

A kaotikus helyzetet még 1919 nyarán is jól érzékelteti Keller Lajos megyei vörösőr 

parancsnokhelyettes július eleji levele, melyben a megyében működő karhatalmi alakulatokra 

utal, amelyek akadályozzák a Vörös Őrség munkáját, és kéri a direktóriumot, hogy a 

fegyverek begyűjtése során elsősorban a Vörös Őrséget használják.63 A Vörös Őrség III. 

kerületi parancsnoksága közleményben kérte, hogy mihamarabb fegyverezzék le a 

terrorcsapatokat, s utalt az ellenforradalmi csoportok lefegyverzése és a fegyverek 

beszolgáltatása során előfordult szabálytalanságokra. Világosan leírta, hogy a nyomozásnak 

a nyomozó testületnél kell maradnia, s a házkutatást csak megfelelő igazolvány mellett lehet 

elvégezni.64 

Még május folyamán a Vörös Őrség új funkciót kapott. A Vörös Hadsereg északi 

hadjáratára vezényelt csapatait kellett felváltani a Dráva-mentén, ahol farkasszemet nézett a 

folyó túloldalán állomásozó, létszámbeli és fegyverzetbeli előnyt élvező szerb egységekkel. 

A Vörös Őrség számára a határvédelmi feladat is kiemelt, ám rendkívül nehéz feladattá vált. 

Ez szervezeti szempontból a következőt jelentette: míg a vörös kerületi parancsnokság 

Székesfehérváron maradt és diszponált a Vörös Őrség dunántúli egységei fellett, addig a 

védőkerületi parancsnokság, mint egy új központ és szervezeti egység jött létre. A vörösőr 

védőkerület szervezését Kaposvár központtal, Lázár Jenőre, a korábbi székesfehérvári 

székhelyű parancsnok vezetésére bízták. Ide tartoztak a Dunántúl szám feletti tartalék 

vörösőr egységei. A határon tartózkodó vörösőrök feladata közé tartozott a közbiztonság 

fenntartása, az ellenséges támadások elleni védekezés, az ellenforradalmi elemek elleni 

fellépés, s a demarkációs vonalon való átlépésre is csak a vörösőrök adhattak engedélyt.65 

Ehhez egy különleges igazolványra volt szükség, amit a Vörös Őrség ezredparancsnokságain 

kellett bemutatni.66 

 

                                                             
62 MNL SML, 401. b. 1919/1129. sz. irat. A Somogy megyei direktórium 1919. április 21.-távirata valamennyi 
megyei politikai megbízottnak, 1919. április. 21., 2. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 25. doboz.  
63 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A Somogy vármegyei vörösőrparancsnokhelyettes (sic!) Somogyvármegye 
(sic!) Kormányzótanácsi Biztosának, 1919. július 9., 4.  
64 Uo.  A Vörös Őrség III. kerületi parancsnoksága a Somogyvármegyei Directoriumnak (sic!). 1919. május 6., 
4.  
65 Uo. 
66 Uo. A Szekszárdi Vörösőrezredparancsnokság (sic!)  a vármegyei (értsd: Tolna) 3-as Intézőbizottságnak. 
1919. május 15., 1.  Az iraton Szekszárdi Állami Levéltár pecsét szerepel, hivatalon másolatnak tekinthető. 
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V. Az új karhatalom szervezése, a Latinca-század születése 

 

A proletárdiktatúrával szembeni megmozdulások letörése is a Vörös Őrség feladatai 

közé tartozott. Szervezetségi foka és legénységének kiképzetlensége miatt – akiket a Vörös 

Őrség megörökölt az elődszervezetektől – azonban elégtelennek és megbízhatatlannak 

bizonyultak. Ezért a hatalom átvételével párhuzamosan és valamelyest azt meg is előzve 

megkezdődött az új rendszerhez feltétlenül hű karhatalom szervezése, amiben megyei 

szinten a kaposvári szerveződés járt az élen. A kaposvári munkás zászlóalj megszervezése – 

a volt kaposvári szabósegéd, Györffy Antal visszaemlékezése szerint – már 1919. február 28-

án megkezdődött, azonban az új karhatalmi egység tényleges felállítására csak a politikai 

hatalomátvételt követő időszakban került sor.67  

Személyzetét kizárólag az első világháborúban az orosz fronton harcolt és 

hadifogságba esett, szervezett munkások adták, mint például a már említett Györffy Antal, 

Mike Imre, Rajz József, Zónig (egyes forrásokban Zónik) István és Pusztai Gazda Jenő.  Ez 

a szűk, ámde a Tanácsköztársaság eszméi iránt elkötelezett mag kellő alapot jelentett a 

továbblépéshez, és április első napjaiban a Somogy megyei Direktórium már ekkoriban is 

egyik legfontosabb alakja, Latinca Sándor fel is kereste Györffyt, hogy szervezzen egy 

„készültségi századot”, aminek az elsődleges feladata az lett volna, hogy „egy anarchiát képes 

elfojtani”. A későbbiekben Latinca-századra keresztelt karhatalmi egység alapításának 

körülményeiről és történetéről a leginkább részletekbe menő forrásunknak nem valamely 

hivatali iratképző által fennmaradt szövegek, hanem maga Györffy visszaemlékezései 

számítanak, aki részletesen megörökítette a terrorszázad történetét. Érdemes néhány sort 

szentelni az új karhatalom későbbi vezető szereplőjének, Györffy Antallnak. 1893-ban 

született az erdélyi Gyergyóalfalun, s apja halálát követően rokonaihoz Budapestre költözött, 

és szabóinas lett. Itt ismerkedett meg a munkásmozgalommal és részt vett az 1912. május 

23-i általános sztrájkban.68 Tagja volt az Ifjúmunkás Testedző Egyesületnek, s csakhamar az 

egyik legeredményesebb birkózójává vált. Kaposvárra 1913 folyamán került, ahol a 

szakmájában tudott elhelyezkedni. 1914-ben frontszolgálatra került, s 1914 vagy 1915 végén 

orosz hadifogságba került.69 Ez az élmény nagyban befolyásolta életét. A kijevi és a darnyicai 

                                                             
67  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 11.  
68 Györffy Antalt ezúttal valószínűleg megcsalja az emlékezete, amikor a sztrájk időpontját memoárjában 1912. 
április. 12. napjára teszi. Uo.  
69 Andrássy, 1987: 340–341; Horváth, 1959: 23–28; MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy 
Antal datálatlan, 1956 után keletkezett visszaemlékezése, datálatlan, 11., MNL SML, XXXV. 56. Somogyi 
Internacionalisták gyűjtemény. Györffy Antal életrajza, datálatlan, 5. Az életrajz összeállítása minden 
valószínűség szerint Andrássy Antal munkája, itt szerepel az 1915-ös orosz hadifogságba esés esetleges ténye.  
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fogolytábor viszontagságai után külső, mezei munkára került egy Volga mentén fekvő kis 

faluba, Uzboriába. A háború negatív élményei, a munkásmozgalmi múlt és a hadifoglyok 

kilátástalan helyzete fogékonnyá tette a bolsevik gondolatok iránt, s elsők között lépett be a 

magyar hadifoglyok között megalakult Kommunista Pártba. A vörösök oldalán fegyveres 

harcokban is részt vett, elszántságának jutalma az lett, hogy moszkvai pártiskolába küldték. 

Innen már a magyarországi forradalom ügyének érdekében tért haza 1919 elején. Saját 

bevallása szerint pártutasításra került vissza Kaposvárra, és így nem folyt bele a Budapesten 

zajló eseményekbe.  

Györffy az 1920-as években a szegedi Csillagbörtön foglya lett, majd internáló 

táborba került. A két világháború között sem vesztette el azonban a kapcsolatát a 

munkásmozgalommal, s a kaposvári illegális kommunista sejt szervezésében játszott jelentős 

szerepet. Részt vett a Magyar Kommunista Párt 1944 utolsó hónapjában, Kaposvár a szovjet 

csapatok általi december 2-i elfoglalását követően lendületet vett újjászervezésében. Ebben 

a tevékenységében többek között a Pécsett képviselővé választott Vas Zoltán volt a 

segítségére. 1945. január 5-től a Magyar Kommunista Somogy megyei szervezetének titkári 

pozícióját látta el, és ő vette fel a kapcsolatot az Ideiglenes Kormány szerveivel Debrecenben 

február 14-én. Pályafutásában törést jelentett a pártból való, eddig tisztázatlan okok miatti 

kizárása, amely döntést csak 1953-ban függesztettek fel, majd ezt követően vették vissza a 

pártba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően Györffy az elsők között 

vette bele magát a párt újjászervezésébe. 1968. szeptember 18.-án hunyt el Kaposváron, 

munkásmozgalmi szerepét a Kádár-rendszer többek között az 1959-ben számára 

adományozott Tanácsköztársaság Emlékéremmel, 1967-ben Szocialista Hazáért 

Érdemrenddel, míg a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 1967 folyamán Harci 

Érdemekért Érdeméremmel jutalmazta.70 

Visszaemlékezése szerint miután megérkezett Budapestre, először Korvin Ottónál 

jelentkezett, aki először az Alföldre küldte pártmunkára, azonban az utasítás nemsokára 

megváltozott és Kun Béla személyesen küldte Kaposvárra.71 Györffy mindössze így néhány 

nappal a Direktórium hatalomátvétele előtt érkezett meg a somogyi megyeszékelyre, de 

gyakorlati szerepet mégsem vállalt benne. A szerveződő új karhatalmi alakulat parancsnoki 

                                                             
70  Györffy Antal életére: Andrássy, 1987: 340–341; MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. 

Horváth, 1959: 23–28; MNL SML, XXXV. 56. Somogyi Internacionalisták gyűjtemény. Györffy Antal 
életrajza, datálatlan, 5. Az életrajz összeállítása minden valószínűség szerint Andrássy Antal munkája. Rövid 

életrajzot tartalmaz: Andrássy, 1975: 66–67.  
71 MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal a Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy 
Megyei Bizottságának, 1963. szeptember 6., 2. Györffy Antal Kaposvárra küldésében Kun Béla szerepét említi 
hivatkozás nélkül Andrássy Antal eddig nem publikált tanulmánya is: Andrássy, é. n.: 9.  
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tisztségét ekkor még Zónig István töltötte be, aki Györffy jelentkezését minden bizonnyal 

örömmel fogadta. Ettől a pillanattól kezdve Györffy emlékezetére hagyatkozhatunk csak, s 

kénytelenek vagyunk – fenntartásokkal – elfogadni, hogy a szerveződő terrorszázad 

alakításával személyesen őt kérte fel Latinca Sándor.  

Természetesen szóltak érvek Györffy parancsnoki kinevezése mellett: bolsevik 

irányultsága (Zónig István a szociáldemokrata mozgalom híve volt) mellett az orosz 

polgárháborúban szerzett harctéri és ideológiai tapasztalatai. Ez utóbbi rendkívül fontos 

szempont volt, ugyanis a terroralakulatok szervezésében kiemelt szerepet játszottak az orosz 

minták.72 Megyei szinten folyamatos volt a kevésbé radikális szociáldemokraták kiszorítása a 

megyei politikai életből és a formálódó alakulatból is. Mindezek fényében semmi meglepő 

nincs Latinca Sándor választásában, még akkor sem, ha erre a körülményre csupán Györffy 

az egyetlen forrásunk.  Zónig István választása is kézenfekvő megoldásnak tűnt volna az új 

típusú karhatalom szervezésében: részt vett a hatalomátvételben, ráadásul jól ismerte a helyi 

viszonyokat. A későbbi események fényében nincs okunk Györffy szavaiban kételkedni. 

Amikor Zónigot kormányzótanácsi biztosnak nevezték ki – Györffy szavaival élve a 

„budapesti jobboldali szoc.dem. befolyására” – az akkor már a szociáldemokrata elemektől mentes 

Latinca-század egyöntetűen tiltakozott a döntés ellen. Györffy és Róth Imre, az egység tagjai, 

személyesen és minden valószínűség szerint hatékonyan kardoskodtak Latinca Sándor, a 

későbbiekben realitássá váló kinevezése mellett. A Latinca-századra keresztelt, először a 

Somogy megyei Direktórium, majd személyesen Latinca Sándor felügyelete alá tartozó 

terroralakulat megalakulására Györffy két visszaemlékezése a fő forrásunk. Ő a szemtanú és 

a résztvevő szubjektív szemüvegén keresztül vázolja az eseményeket, saját szerepét 

kidomborítja, s különösen nagy szerepet szán az egység sikeresnek mondható felvidéki 

harcainak. Az egyik, a terrorszázad alapítását említő, datálatlan, de valószínűleg 1956 után 

keletkezett visszaemlékezése,73 a másik pedig  az 1959-ben megjelent Somogyi tizenkilencesek 

című kötet részeként látott napvilágot „Életrajz” címmel. 74  Míg Györffy saját 

élettörténetének vázlatával jelentkezett a Magyarországi Tanácsköztársaság 40. 

évfordulójának tiszteletére kiadott könyvben, addig a terrorszázad másik politikai tisztje, az 

egykor épp Györffy helyettesi posztját ellátó Somogyi Pál, a kötetben az akkor 83 éves 

tanárnak, Vajthó Jenőnek állít emléket, akinek diákjai közül többen is a század tagjai lettek. 

Somogyi a proletárdiktatúra bukását követően 5 éves fegyházbüntetését letöltő, majd pedig 

                                                             
72 Az oroszországi tapasztalatokra legutóbb: B. Müller, 2018: 14–18.  
73  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 11. 
74 Horváth, 1959: 23–28.  
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Moszkvába kerülő Pusztai Gazda Jenőnek, a terrorkülönítmény későbbi parancsnokának 

szenteli emlékező és dicsérő sorait. 75  Ezek a szubjektív irányultságú szövegek adják a 

terrorszázad történetének mindmáig egyetlen feldolgozásának, Gellért Tibor írásának is az 

alapját, aki az alakulat korai történetére vonatkozóan legtöbbet Györffyre hivatkozik, néhány 

esetben pedig Somogyira, ám ezek valószínűleg csak szóbeli közlések lehettek. Írásos nyoma 

ugyanis nem maradt ezeknek az információknak, amit erősít, hogy Gellért a saját gyűjtésű 

visszaemlékezéseket mindig feltüntette a szövegben (Pusztai Gazda József, Bíró Antal, Vili 

Lajos és Schwind Gyula).76 A Latinca-század 1919. április 9-én alakult meg. Ötletgazdája 

Latinca Sándor volt, s a század első politikai biztosává kinevezett Györffy mellett elsősorban 

volt katonatisztek kaptak kiemelt szerepet, mint Adorján József, Mike Imre és Rajz József. 

Az egység katonai parancsnoka Mike tartalékos főhadnagy lett, a század három szakaszra 

bontva 250 fős legénységgel rendelkezett, amely a rendszer számára megbízható ipari 

munkásokból, néhány katonatisztből, pécsi bányászból, döntő részben pedig az orosz 

frontot és hadifogságot megjárt férfiakból állt. Ez csak annyiban változott, hogy az egység 

egy részének felvidéki harcai miatt megnőtt a diákok száma a kereten belül.77 Ahogy a 

Somogy megyei munkásmozgalomban, úgy a terrorszázad alakulásában is kiemelt szerepet 

játszottak a nyomdászok, szerepük emléke még az események után fél évszázaddal sem 

homályosult el. Elegendő utalni a szintén nyomdász Mautner Józsefnek a Kapos Szállóban 

tartott, a Somogy megyei nyomdák államosításának 20. évfordulója kapcsán megtartott 

ünnepi beszédére: „…az őszirózsás forradalomban és 1919-ben, a dicsőséges Tanácsköztársaság idején 

elvtársainkra hárult a feladat, hogy a romokba dőlt országot újból felvirágoztassák. És az élen a harcoló 

tömegekben megint ott találjuk szaktársainkat, a somogyi nyomdászokat. A Latinca-század géppuskás 

századában harcolt a jelenlévő Matók István és Horváth Pál, rajtuk kívül Mojzer István, Spitzer Jenő, 

Porkoláb József, Vörös József, Pupsán Kálmán és Polgár Béla szaktársaink, akik részt vettek a cseh 

intervenciósok ellen a Komáromszentpéter környékén vívott csatában. Galina János elvtárs, akit szintén 

körünkben üdvözölhetünk, mint ifjúmunkás vett részt egy felfegyverzett diák csapatban. Rajtuk kívül meg 

kell említenünk Varga Imre elvtársat, aki nyomdánkból, mint segédmunkás ment nyugdíjba. Ő szintén 

részt vett az előbb említett harcokban. Mellettük először kellett volna megemlítenem Tóth Lajos és Szalma 

                                                             
75 Somogyi Pál lejegyzése alapján 1932-ben, Moszkvában találkozott Pusztai Gazda Jenővel. Somogyi Pál 

jelenlegi információink alapján 1930-tól 1945-ig, esetleg 1946-ig élt Moszkvában. Horváth, 1959: 12–13, 16–

18. Somogyi Pál esetleges 1946-os hazatérésére: MNL SML, XXXV 55. 1919–1945. gyűjtemény. Somogyi Pál 

datálatlan, legkorábban 1957-ben keletkezett feljegyzése a Latinka Bajtársi Körről, 2.  
76  Gellért 1969a: 262., 43. lj. Gellért Tibor gyűjtései jelen tudomásunk szerint nem érhetőek el egyetlen 
közgyűjtemény polcán sem.  
77  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Győrffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése. 11. MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal 1960-ban keletkezett 
visszaemlékezése, 4.  
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István nevét, akik örök példaképei városunk nyomdászainak…”.78 A Latinca-század ekkor mintegy 

250 főnyi legénysége három szakaszra tagolódott: egy készültségire, egy rohamcsapatra és 

egy lovas különítményre. Nevét természetesen Latinca Sándorról kapta, aki mindvégig az 

egység vezetője maradt, a parancsok tőle érkeztek szóban. Bár a beszámolók szerint a kezdeti 

cél a megyei Direktórium alá rendelt terrorcsapat létrehozása volt, az egység elsősorban 

Latinca Sándorhoz volt hű, aki a Direktórium nevében is adott parancsokat – Forradalmi 

kormányzótanácsi biztossá való kinevezése után erre már nem is volt szükség –, máskor 

azonban egyes számban utasította az egységet. 

Csoportkép a Latinca-század tagjairól, 1919. májusi napjaiból. A helyszín Kaposvár, nagy 
valószínűséggel a volt Szántó laktanya. Az álló sorban balról jobbra: Fenyvesi, Polónyi, Pusztai Gazda 
Jenő szakaszparancsnok, Papes?, Jagicza, Meikszner, Fekete. Térdepelnek balról jobbra: Fürst, Alvári 
és eddig nem azonosított személyek. Ülnek balról jobbra: első kettő ismeretlen, Mohai és Stefánics pécsi 

bányászok. A fekvő sorban balról jobbra: Somogyi Steiner Pál és Bázel József.79  
(MNL SML, XV. Fotógyűjtemény 34.) 

                                                             
78 MNL SML, XXXV. 54. Mautner József gyűjtemény. Mautner József 1969. december 20-án, a Somogy 
megyei nyomdák államosításának 20. évfordulóján előadott ünnepi beszéde. 1969. december 20., 10. Érdekes 
körülmény, hogy Mautner József datálatlan – 1968-nál előbb nem keletkezhetett visszaemlékezése alapján – 
édesanyának öccse is a somogyi terrorszázad tagja volt. Uo. Mautner József: Munkaszolgálatosból partizán 
című visszaemlékezése, datálatlan, 9. 
79 A csoportkép hátoldalán Andrássy Antal megjegyzései és a személyek vezetéknevei és foglakozása van 
feltüntetve. MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény.  
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A Somogy megyei terrorszázad megjelenésében is az orosz mintát követte. Tagjai 

általában kerek, ellenzős bőrsapkát viseltek, aminek szalagján a többi egységtől eltérően a 

„terrorszázad” felirat állt.80 Ha csak arra gondolunk, hogy a Lenin-fiúk általános viseletéhez 

is hozzátartozott a tányérsapka, a bőrnadrág és a bőrkabát, akkor nyugodtan mondhatjuk, 

hogy az orosz minták követése országos jelenség volt, amely Somogyban is éreztette a 

hatását.81  

A Latinca-század feladata egyértelműen az úgynevezett „ellenforradalmi törekvések” 

gyors és hatékony letörése volt. Ennek megfelelően felszerelés és fegyverzet tekintetében is 

kiemelten kezelték őket. Minden tag rendelkezett puskával – ellentétben például a határon 

szolgálatot teljesítő vörösőrökkel –,82 néhányan pedig forgótáras pisztolyt és kézigránátot is 

kaptak, s az alakulat rendelkezett több géppuskával is. 83  Mindezek mellett fontos 

megemlíteni, hogy a század tagjai akcióik során is foglalnak le fegyvereket, illetve szabad 

bejárásuk van a kaposvári Baross laktanyába, ahol a lefoglalt fegyvereket gyűjtötte a hatalom. 

A gyors és hatékony reagálás érdekében a Direktórium biztosított az egység számára lovakat, 

szekereket és gépkocsikat is.84  

1919 áprilisa még főként a kiképzéssel telt terrorszázad tagjai számára. Galina János 

visszaemlékezése szerint három óráig dolgoztak a nyomdában, majd fél négytől a kaposvári 

Honvéd téren katonai kiképzésen vettek részt. Ezt követően első bevetés sem késett sokáig, 

a karhatalmi század vonaton Nagybajomba ment, onnan pedig gyalogmenetben tette meg az 

utat Marcaliig. Itt a környékbeli falvakat fésülték át, ahol elsősorban lőfegyverek után 

kutattak.85 S ez csak a kezdete volt az ezután következő akcióknak.  

  

                                                             
80 Uo. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett visszaemlékezése, 11; Uo.  Györffy Antal 1960-ban 
keletkezett visszaemlékezése, 4.  
81 A terrorkülönítmények többi egységtől eltérő megjelenéséről: Bödők, 2018: 122.  
82 A babócsaiak még 7070 korona kiutalását is kérték. MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A babócsai határvédő 
szakasz jelentése a nagyatádi zászlóaljparancsnokságnak. 1919. június 25., 1.  
83 Annyi bizonyos, hogy két géppuska egyidejű bevetésével találkozunk a forrásanyagban a Nagyatádon és a 
Bajcsért vívott harcok során. 
84  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 11., MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal visszaemlékezése a 
felszabadulásra és az MKP Somogy megyei szervezetének megalakítására, 1967. június 14., 28.  
85  MNL SML, XXXV. 54. Mautner József gyűjtemény. Galina János 1973. május 29-én felvett 
visszaemlékezése, 7. Az interjút Mautner József rögzített. Az eseményekre: MNL SML, XXXV. 56. Somogyi 
életrajzok. Horváth Pál visszaemlékezése, datálatlan, 3; Uo.  Galina János visszaemlékezése, datálatlan, 3. 
Megjegyzendő, hogy az említett razziát Galina János, mint az ellenforradalmi erők elleni küzdelem szerves 
részeként adta elő 
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VI. A Vörös Őrség és a Latinca-század szerepe az „ellenforradalmi” 
megmozdulások leverésében 

 

1919 májusában indul meg a tiltakozási hullám Somogy megye területén a 

Magyarországi Tanácsköztársaság intézkedései és uralma ellen. Először a lengyeltóti 

események adtak lehetőséget a frissen szervezett terrorszázad bevetésére. A történtekről a 

lengyeltóti járás főszolgabírójának, Begedy Péternek, Somogy megye alispánja számára írt, 

1919. szeptember 26-án keletkezett jelentése tájékoztat, amely sorra veszi a járás területén 

történt főbb eseményeket. Megtudjuk azt is, hogy 1919 februárjában, még a Berinkey Dénes 

vezette kormány ideje alatt létrejött Munkástanács átvette a hatalmat az ekkor a főszolgabírói 

tisztséget ellátó –az események alatt épp szabadságát töltő –, leginkább nótaszerzőként 

ismert Pete Lajostól. Az új hatalom rögtön belekezdett rendszerének építésébe, s a főbírói 

lakásból a helyi Vörös Őrség laktanyája lett, melyet lakói lakhatatlan állapotban hagytak 

maguk után. Megkezdődött az üzletek erőszakos szocializálása és a termelőszövetkezet 

létrehozása is, amely rögtön komoly feszültségeket okozott. Főleg a szocializálás mikéntje 

váltott ki nagy felháborodást, ugyanis az erre kijelölt üzletek árucikkeit erőszakosan 

lefoglalták és velük a Munkástanácsok tagjai és a proletárdiktatúra hívei szabadon 

rendelkezhettek.  

 

A tabi 1919. május 1-jei felvonulás.  
(MNL SML, XV. Fotógyűjtemény) 
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A főszolgabírói jelentés kiemeli, hogy az ehhez hasonló túlkapások a lengyeltóti, a 

balatonboglári és a balatonlellei munkástanácsok számlájára írandók, a többi járási 

munkástanács esetében hasonló visszaélések nem történtek. Ilyen előzmények mellett 

érkezett el a proletárdiktatúra legfontosabb ünnepe, 1919. május elseje. A május 1-jei 

ünnepségek a proletárdiktatúra számára nem csak az ünneplésre és reprezentációra adtak 

alkalmat, hanem arra is, hogy növeljék az alig másfél hónapos uralmuk társadalmi 

támogatottságát.86 Bár a Somogy megyei ünnepségek története további vizsgálódást igényel, 

annyi bizonyosan állítható, hogy a május elsejei események a legsikeresebben Tabon zajlottak 

le. Ezt Somogyi Ferenc szervezte és a Direktórium elismerését is kiváltotta.87 

 

Tab, 1919. május 1. 
      (MNL SML, XV. Fotógyűjtemény 3.) 
 
 
 

                                                             
86 1919. május 1-jére legutóbb: Bödők, 2017. 
87  MNL SML, XXXV. 55. Tabi mártírok gyűjtemény. Halász János: Visszaemlékezésem a tabi 
Tanácsköztársaság eseményeire, datálatlan, 9.  
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1. Lengyeltóti, 1919. május 4.  
 

A tabi ünnepi felvonulással szemben az 1919. évi május 1-ét Lengyeltótiban teljes 

közöny fogadta. Hegedüs Vilmos párttitkár által a nap délelőttjére tervezett felvonulásról, 

majd az azt követő népgyűlésről a község lakossága távol maradt, s csupán a munkástanács 

tagjai, a termelőszövetkezet vezetői és a vörösőrök jelentették az ünneplőket, ahol a község 

lakosságát fenyegető szónoklatok után a délutáni ünnepséget már meg sem tartották. 

Az események május 4-én vettek újabb fordulatot, amikor a községben megjelent 

Szalma István, a megyei Direktórium akkori alelnöke, Hegedüs Vilmos párttitkár 

társaságában. A két vezető pártfunkcionárius által tervezett gyűlés – mintegy a május 1-i 

fiaskóra válaszul – is kudarcba fulladt, mivel többen megzavarták az eseményt. A tervezett 

demonstráció csakhamar tüntetéssé terebélyesedett. A spontán összesereglett embereket a 

helyi Vörös Őrség csapatai fegyverrel oszlatták fel a tömeget, három személyt meg is 

sebesítettek.  

A lengyeltóti zavargásokra válaszul a helyi vezetés – az nem tisztázott, hogy Hegedüs 

Vilmos párttitkár, vagy a községben tartózkodó direktóriumi tag, Szalma István – kihívta 

Kaposvárról a terrorszázadot, akik nagy gyorsasággal, este 10 órára, különvonattal érkezet 

meg a községbe. Rögtön hozzá is láttak a vörösőrök által letartóztatott 22 fő vallatásához, 

és sértő kifejezések mellett tettleg is bántalmazták az elfogottakat. A főszolgabírói jelentés 

szerint Bárány Ferenc uradalmi intéző szenvedett a legsúlyosabban, őt nem csak arcul 

csapták, hanem puskatussal össze is verték. Az elkövetkező napokban a letartóztatott 

személyek lakásaiban a vörösőrök folytattak házkutatást, többek között az ott talált 

élelmiszereket és dohányt is eltulajdonították. 88  A Latinca-század lengyeltóti fellépése 

mindössze két órán át tartott, éjfélkor már a letartóztatottak a különvonaton, kettesével 

összeláncolva, készen a Kaposvárra történő kényszerű utazásra.89 Itt Bárány Ferencet izgatás 

és erőszakoskodás vádja miatt életfogytiglani fegyházra – a megyében kutatásunk állása 

szerint az egyetlen ilyen súlyú ítélet született még: Novák Ferenc csurgói lakos esetében-,90 a 

többieket 15, 10, valamint 5, 3, 2 és 1 évi fegyházbüntetésre ítélték.  

A lengyeltóti események ízelítőt adtak a Latinca-század későbbiekben is 

tapasztalható módszereiről, melynek fő jellemzői a gyorsaság – lovas különítmény 

                                                             
88  MNL SML, XV 44. 24 és 55. doboz. A lengyeltóti járás főszolgabírójának jelentése a Magyarországi 
Tanácsköztársaság alatti eseményekről, 1919. szeptember 26., 3. Közli: Farkas, 2018.  
89 A megyében később letartóztatottakat mindig Kaposvárra szállították. Lásd MNL SML, XV. 44. doboz. A 
Somogy megyei direktórium 1919. május 15-i rendelete a járási politikai megbízottak felé, 1919. május 15., 3.  
90 A Kaposvári törvényszék ítéletét másolatban őrzi: MNL SML, XXXV. 55. 1919–1945. gyűjtemény. A 

Kaposvári Büntetőtörvényszék 1919. november 28.-i ítélete, B. 2112/1919. 10. szám alatt, 1919. november 
28., 12.  
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létrehozása is ezt a célt szolgálta, nyáron pedig már teherautóval is rendelkeztek – és az 

elrettentés voltak. Lényeges megemlíteni, hogy vörösőrök – szemben a terrorcsapatok 

tagjaival – nagy valószínűséggel nem voltak mind a Tanácsköztársaság feltétlen hívei, 

tekintve, hogy egy részük nem önkéntes alapon került át a korábbi rendvédelmi 

alakulatokból. Tovább a vörösőröket a szigorú fegyverhasználati utasítás is kötötte, ilyen 

vagy hasonló megszorítások, formális szabályzat Latinca-század tagjait nem kötötte. 

 

2. Nagyatád, 1919. május 13. 
  

A térségben a Tanácsköztársasággal szembeni legnagyobb elégedetlenség a nagyatádi 

járásban volt tapasztalható. Nagyatád nagyközség és a nagyatádi járás területe kivételesen 

nehéz helyzetben volt. A községi politikai megbízott és a főjegyző által szignált április közepi 

jelentések alapján a településen ekkor a Vörös Hadsereg több mint száz katonája 

tartózkodott, akiknek az ellátását nem biztosították, így ez a településre hárult. A gondokat 

tetézte, hogy a Vörös Hadsereg által mind a nagyatádi, mind a barcsi járásban elfogott szerb 

hadifoglyok élelmezését is a településnek kellett kigazdálkodnia. Ezen tényezők miatt a 

nagyatádiak 50.000 korona folyósítását kérték a megyétől. Az említett jelentés szerint a Vörös 

Hadsereg csapatai így is több mindenben hiányt szenvedtek, elsősorban kávé, gyufa, só, 

szappan és petróleum tekintetében.91  

A helyzet a hónapok során csak súlyosabbá vált, a vörös katonák jelenléte és 

viselkedése csak növelte a járás lakosságában az elégedetlenséget. Bakháza községben a helyi 

munkástanács egyik tagja, Gombocz Mihály, például egy Szokoly Antal nevű vörös katonával 

az elégedetlenkedő lakosok közé akart lövetni, másutt a vöröskatonák önhatalmúlag lovakat, 

szekereket, marhákat, sertéseket és fát rekviráltak a megfélemlített lakosságtól. Az ellátási 

problémák enyhítésére néhány településen tábori konyhát építettek a lakossággal.. 

Erdőcsokonyán, a gróf Széchenyi Géza birtokát bérlő Politzer Géza esetében nem csak 

„elszocializálták” földjeit, hanem a házkutatást tartó vöröskatonák 17.000 korona értékű 

készpénzt, takarékpénztári betétkönyveket, cukrot és szappant tulajdonítottak el. A házából 

elmenekülő és a demarkációs vonalat átlépő Politzertől aztán szerencsétlenségére még a 

szerbek is elvették a 30.000 korona értékű fehérneműit, lábbelijeit és ékszereit. De még így 

is szerencséje volt, mert a demarkációs vonal átlépése igen csak veszélyes lehetett. Május első 

                                                             
91 MNL SML, IV. 401. b. 117. doboz. 1919/1105 és 1919/1106. sz. iratok. A nagyatádi főjegyző jelentései, 
1919. április 16., 3. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
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napján az illegális átlépést megkísérlő Svégel János és Balaton Vendel nevű cselédeket a 

szerbek elfogásukat követően agyonlőtték.92  

A nagyatádi elégedetlenség május 13-án érte el a tetőpontját. Aznap tiltakozó 

tömeggyűlésre került sor,93 amelyet jól lehet rekonstruálni a korabeli jelentések alapján.94 

Vasárnap délelőtt 11 óra tájban a községháza előtt egy 150 fős, főleg kisiparosokból álló 

tömeg gyülekezett, majd a templomnál levő kisgazdákkal hamarosan 400 főre szaporodtak, 

s nemsokára a környékbeli falvakból is érkeztek emberek. A gyűlésből időközben tüntetéssé 

fajult megmozdulás a katonai szolgálattal és az általános mozgósítással függött össze. Steiner 

Miksa helyi lakos például a Népszava előző napi, május 3.i számára hivatkozva adott hangot 

elégedetlenségének, hogy ő erre nem kötelezhető. Ez a szám tartalmazta a Forradalmi 

Kormányzótanács parancsát, amely a proletárság általános mozgósítását rendelte el. Ez 

alapján minden katonailag kiképzett proletár haladéktalanul frontszolgálatra köteles vonulni, 

a katonai kiképzésen át nem esett munkások pedig kiképző zászlóaljakba kerülnek, vagy 

pedig erődítési munkák elvégzésére kötelezhetőek. A Hadügyi Népbiztosság még május 1-

én keltezett parancsát is közli a lap, mely szerint a Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség 

kötelékébe tartozó egyének is haladéktalanul kötelesek voltak személyesen harctéri 

szolgálatra jelentkezni.95  

A kedélyeket még jobban felkorbácsolta a Tolna, Baranya és Somogy megyére 

kötelező katonai összeírás, ami a 18 és 50 év közé eső férfiakat érintette. A helyszínen 

megjelenő Gottwald Lajos politikai megbízott olyan, némiképp felelőtlen kijelentést is tett, 

hogy a katonai szolgálatra kötelezett férfiakat csak akkor fogják a települést elhagyni, ha erre 

feltétlenül szükség lesz. A tömeg rögtön írásos biztosítékot kezdett követelni, ám Gottwald, 

talán felmérve elsietett kijelentésének következményeit, rögtön jelezte, hogy erre semmilyen 

felhatalmazással nem rendelkezik. A gyűlésen résztvevők azt is kijelentették, hogy 

amennyiben szükséges, meg fogják védeni Nagyatádot, de a községet semmiképp nem 

hagyják el. Megemlítették, hogy szükséges esetén a községben állomásozó – és a település 

által élelmezett – szombathelyi vasutasok százada vonuljon inkább a frontra. Ez az egység 

                                                             
92  MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A nagyatádi járás jelentése a Magyarországi Tanácsköztársaság alatti 
eseményekről, 1919. október 4., 6.  
93  MNL SML, 401.b. 1919/1372. sz. irat. A nagyatádi vörösőr zászlóaljparancsnokság jelentése az 
ezredparancsnokság felé, 1919. május 14., 3.,  Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
94 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A nagyatádi főszolgabíró jelentése a Magyarországi Tanácsköztársaság alatti 
eseményekről, 1919. október 4., 6.  
95  Népszava, 1919. május 3., Az 1919. májusi toborzásra legutóbb: Révész, 2019: 21–22. Mivel néhány 
visszaemlékezés a május 4-i Népszavát említi az elégedetlenség forrásának, itt érdemes megjegyezni, hogy a 
szombati és vasárnapi Népszava is közölte a parancsokat, sokkal nagyobb a valószínűsége azonban annak, 
hogy a szombati szám okozta a felháborodást. Lásd erre Népszava. 1919. május 4., MNL SML, 401. b. 
1919/1372. sz. irat. A nagyatádi vörösőrzászlóalj parancsnokságának jelentése az ezredparancsnokság felé, 
1919. május 14., 3. 
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jelenléte különben is feszültséget okozott a településen. Rendfenntartó szerepkörben is 

eljártak, s a község lakosai – ahogy a vörös katonák esetében is – rekvirálásokat és 

erőszakoskodásokat csatoltak hozzájuk. Ezért nem meglepő, hogy a nagyatádiak a rend 

fenntartását inkább maguk akarták fenntartani.96  

Érdemes megjegyezni, hogy az a jelenség, mely szerint a katonaköteles egyén a 

haderőbe való bevonulást nem tagadja meg, csak a lakhelyétől távol eső frontvonalba való 

küldést nehezményezi, egyáltalán nem egyedi eset. A somogyszili munkástanács például arról 

értesítette a megyei direktóriumot, hogy Schvebler János nem hajlandó aláírni a kötelező 

sorozásról szóló okmányt, mivel a szerint „bárhova” vezényelhető, ő viszont csak arra lenne 

hajlandó, hogy Somogy vármegye területén teljesítsen szolgálatot.97  

A kötelező sorozás tehát nem csak Nagyatádon okozott elégedetlenséget. A 

településük közvetlen környezetét, vagy tágabb értelemben a megyét elhagyni nem kívánók 

száma pedig folyamatosan nőtt. Ennek a jelenségnek több oka is lehetett, amely elsősorban 

a Somogy megye többségét jelentő, mezőgazdasági munkából élő személyek esetén volt 

kimutatható. A gyorsan és sok esetben erőszakos módon végrehajtott termelőszövetkezeti 

átalakítás és a közelgő nyári mezőgazdasági munkák miatti aggodalom mind hozzájárult 

ehhez. Somogy megye déli területein pedig eközben egy esetleges szerb támadástól vagy 

éppenséggel a délszláv, „zöld kádernek” nevezett szabadcsapatok visszatérésétől is tartottak. 

Az sem segített, hogy a Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség – elsősorban a nagyatádi járásban 

és a demarkációs vonaltól északra eső területeken – alakulatai egyre gyakrabban követtek el 

túlkapásokat. 

Visszatérve a nagyatádi eseményekre, Gottwald beszéde kezdetben nyugtatólag 

hatott a község elégedetlenkedő lakosságára, és a kérdés tisztázására egy későbbi gyűlés 

összehívását is engedélyezte, azonban nem sokkal később mégis kidoboltatta, hogy kedden 

este hét órakor jelenjenek meg a kaszárnyában a katonai szolgálatra kötelezett férfiak. 

Nagyatádra a környékbeli falvakból is érkeztek emberek, akik – a Vörös Őrség egyik jelentése 

alapján – annyira felháborodtak, hogy kaszával és kapával való visszatéréssel fenyegették 

meg a munkástanács tagjait. Zóka Imre, a munkástanács tagja azzal próbálta a falusiakat 

leszerelni, hogy igazból nincs is oka az elégedetlenségüknek, ugyanis Bodvicára és Henészre 

nem vonatkozik a kötelező katonai jelentkezés. Ez azonban nem volt igaz, az általános 

mozgósítás mindenkire vonatkozott.  

                                                             
96 MNL SML, 401. b. 1919/1372. sz. irat. A nagyatádi vörösőr zászlóaljparancsnokság jelentése az ezred 
parancsnoksága felé, 1919. május 14.,  3. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
97 MNL SML, 401. b. 1919/1131. sz. irat. A Somogyszili Munkástanács jelentése a megyei direktóriumnak, 
1919. április 22., 1. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
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Eközben a piactéren a hangulat tovább fokozódott, a tömeg nem akart feloszlani, 

még a Budapestről és Kaposvárról érkezett politikai megbízottak beszédeinek hatására sem. 

A történtek érdekes eleme, hogy a tömeg kalapját levéve a Himnuszt énekelte a beszédeket 

követően. A munkástanács tagjai is megpróbáltak szót érteni a tömeggel, de nem hagyták 

őket szóhoz jutni. Egynéhány hang a tömegből már a munkástanács által felmentett községi 

bíró állásába visszahelyezését követelte. Az események gyorsan eszkalálódtak, újabb és újabb 

követelések hangoztak el, amire a hatalom csak egyféleképpen, a gyűlés feloszlatásával 

válaszolhatott, mert annak „jellege ellenforradalmivá fajult”. Az oszlatást a piactérre időközben 

kivonult – Kovács János által vezetett – nagyatádi munkászászlóalj 50 főnyi legénysége volt 

hivatott végrehajtani. A Kovács Miksa politikai megbízott parancsára megjelenő fegyveresek 

az indulatokat csak fokozták. Az emelvényen tartózkodó Kovács Miksa kezéből 

megpróbálták kicsavarni a revolverét, ekkor dördültek el az első lövések. A politikai biztos 

védelmét ellátó őrség lőtt a levegőbe. A gyűlés szétoszlatására a helyi Vörös Őrség bizonyos 

egységeit kivezényelték. Dulakodás alakult ki, amelyet a vörösőrök és a katonák három, 

egymást követő sortüze követett, ami Gottwald Lajos jelentése szerint csupán figyelmeztető 

lövések voltak. Az október 4-én kelt főszolgabírói jelentés azonban némileg máshogy írja le 

az eseményeket. Ez Gottwald számlájára írja a tömegbe lövetést, levegőbe célzásról pedig 

szó sincs. A két jelentés a sortüzek során megsebesültek számában sem egyezik, míg a 

főszolgabírói jelentés 8-10 fő közé teszi, addig Gottwald mindössze 4-5 főről tesz említést, 

igaz ő megemlíteni, hogy a sebesültek között van 1-2 súlyos eset is, bár – teszi hozzá – a 

kaotikus állapotban a megsebesültek számát pontosan nem tudta meghatározni. Gottwald 

egyébként a sebesülések okát nem szándékosságnak, hanem sokkal inkább a lövéseket leadók 

ügyetlenségének és „izgatott lelkiállapotának tulajdonítja”. Ez a némiképp 

magyarázkodásnak tűnő passzus, azonban egyáltalán nem zárja ki a tudatos tömegbe lövetés 

verzióját. A sortüzek megtörténtéhez azonban kétség sem fér. A lövések azonban 

hatástalanok voltak, mert folytatódtak a heves dulakodások, néhány katonát le is fegyverzett 

a tömeg, többekről pedig a vörös szalagot tépték le.  

A tömeg ezután a nagyatádi járásbíróság épületét vette célba, ahol a katonai iroda 

volt található. Ám az itt tartózkodó katonák már felkészültebbek voltak. A járásbíróság védői 

célzott lövéseket adtak le a támadókra, s itt is történt néhány, számszerűen pontosan meg 

nem határozható sebesülés. Mivel a nagyatádi vörösőr zászlóalj egy része volt csak a piactérre 

kivezényelve, a teljes egység behívása véget vetett az összecsapásnak. Gottwald szerint 

„rövidesen erélyesen, de tapintatosan” állították helyre a rendet. Ennek azonban ellentmond az, 
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hogy csak éjjel 11 órára sikerült a rendet helyreállítani, a dulakodások addig folyamatosak 

voltak.  

A községben tartózkodó katonai egységeket Kovács Miksa még aznap 

Somogyszobra vezényelte, aminek célját a Gottwald-féle jelentés a túlfűtött kedélyek 

lecsillapításával magyarázott. A politikai megbízottak felvették a kapcsolatot a megyei 

direktóriummal és sürgősen karhatalmi segítséget kértek. Éjjel fél kettőkor Mike Imre 

vezetésével különvonattal megérkezett Kaposvárról a Latinca-század. A források által 60-80 

főre becsült alakulat két géppuskával jött, s hozzájuk csatlakoztak a Somogyszobra vezényelt 

vörös katonák egyik egysége, akik újból bevonultak Nagyatádra. A nagyatádi történések 

súlyát és a munkástanács – talán túlzott – félelmét is jelzi, hogy másnap délelőtt befutott 

Nagykanizsáról egy 60 fős vasutas század is.  

A gyanúsnak vélt egyének letartóztatását a kaposvári terrorszázad és a vörösőrök 

végezték el. A terrorcsapat tagjai több egyént az ágyukból felkeltve vertek véresre, 

előszeretettel alkalmazva a puskatust és a bikacsököt. Tevékenységére ismét a gyorsaság és a 

kegyetlenség volt a jellemző. Érdekes adalék, hogy a szemtanúk a későbbiekben is az éjjel 

Kaposvárról érkezett karhatalmi csapat tevékenységére emlékeznek leginkább a kaotikus és 

erőszakos cselekmények kapcsán. A Nagyatádon letartóztatott és a különvonattal 

Kaposvárra szállított kb. 25-30 személy egészségi állapota még direktórium tagjait és a Vörös 

Őrség nyomozóit is meglepte. A letartóztatottak közül többen kihallgathatatlan állapotban 

érkeztek meg, véresre, eszméletlenre verve. A nyomozások során elkövetett atrocitásokban 

a különítményesek mellett Scheffer Károly, a Vörös Őrség egyik nyomozója járt az élen. A 

Forradalmi Törvényszék általában rendkívül gyors ítélkezése így lassabb ütemben folyt. A 

letartóztatottak közül végül 26 személyt fél évtől 12 évig tartó fegyházbüntetésre ítélték.98  

A lengyeltóti és nagyatádi esetek után hozott ítéletek megyei szinten súlyosnak 

számítanak. Az Andrássy Antal által összegyűjtött és kutatásunkkal egybevágó adatok szerint 

Somogyban 135 politikai jellegű ügyet tárgyaltak, ebből 93 marasztalta el a vádlottakat, 52 

felmentő ítélet született, és egyetlen halálos ítéletet sem szabtak ki.99 

A nagyatádi események a Latinca-század vezetésében is változásokat hoztak. Mike 

Imrét Pusztai Gazda Jenő szakaszparancsnok váltotta fel a parancsnoki pozícióban. Györffy 

Antal visszaemlékezése arra utal, hogy a Nagyatádon történtek törést jelentettek a század 

életében. A legénység egyhangú határozata szerint váltották le Mikét, annak „puha” 

                                                             
98 A nagyatádi eseményekre: MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A nagyatádi járás főszolgabírójának jelentése a 
Magyarországi Tanácsköztársaság alatti eseményekről, 1919. október 4; MNL SML, 401. b. 1919/1372. sz. irat. 
A nagyatádi vörösőr zászlóaljparancsnokság jelentése az ezredparancsnokság felé, 1919. május 14.  Másolatban 
őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
99 Andrássy, 1979a: 111.  
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magatartása miatt, mert több elfogottat önhatalmúlag szabadon bocsátott. A leváltásban 

nem csak Pusztai testvére, de a politikai tiszt Györffy és helyettese Somogyi Steiner Pál is 

jelentős szerepet játszhatott. Fent említett személyek egyébként mind jelen voltak a nagyatádi 

eseményeknél.100 

A Latinca-század tagságára jellemző vonás, hogy míg a nagyatádi foglyok siralmas 

állapota a kaposvári nyomozókat is meglepte, addig a terrorszázad tagjai a parancsnok 

gyenge, erélytelen fellépését tartották inkább lényegesnek. Persze nem kizárt az sem, hogy a 

század tagsága csak ürügyet keresett Mike Imre parancsnoki pozícióból való eltávolítására, 

aki mint tartalékos főhadnagy, a többieknél bizonyosan rövidebb ideje tartó 

munkásmozgalmi tevékenysége miatt is szálka lehetett a nála minden bizonnyal radikálisabb 

elemekből álló legénység szemében. A folyamatot pontosan rekonstruálni nem tudjuk, de 

május folyamán fokozatosan tűnnek el a katonatiszti múlttal bíró egyének a vezetésből – 

Adorján József kivételével –, s helyüket a szervezett munkásság köréből kikerülő vették át. 

A politikai biztos Györffy Antal szerepe pedig folyamatosan nőtt, amiben a Latincával egyre 

mélyülő és szorosabbá váló személyes kapcsolat is szerepet játszhatott.101  

 

3. Tolnatamási, 1919. május 31.  
 

A Latinca-század következő bevetése nem késett sokáig, 1919. május 31-ét követően 

a tolnatamási események kapcsán riadóztatták a századot.102 A környező falvakban tartottak 

razziát tartó helyi Vörös Őrség egységeit erősítették meg. Itt a falvak között gyorsan mozgó 

lovas különítményüket is bevetették. Kánya községben több letartóztatást is végrehajtott egy 

5 fős különítményük, több ember ellenállását pedig erőszakkal törték meg.103  

Sajnálatos módon a Latinca-századdal kapcsolatos forrásanyag jellemzője – zömmel 

szubjektív, az eseményektől sok esetben legalább fél évszázad távolságban lejegyzett 

visszaemlékezések –, hogy az úgynevezett ellenforradalmi jelenségekkel szembeni fellépések 

jóval kisebb szerepet kapnak a szövegekben, mint a későbbi, „dicsőséges” felvidéki 

harcokról szóló passzusok. A Tolna megyei tevékenységükről pedig ezek közül is csak 

apróság áll rendelkezésünkre. Annyi azonban biztosan megállítható, hogy ez volt az utolsó 

olyan megtorló jellegű fellépésük, ahol a Vörös Őrséggel a proletárdiktatúra elleni 

megmozdulások során együttműködve tevékenykedtek. A későbbiekben, május végén és 

                                                             
100  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 11.  
101 Jellemző, hogy Latinca augusztus 3-i lemondásánál jelen volt Györffy is, ezt megelőzően pedig közösen 
utaztak fel Budapestre. 
102 A Tolnatamási eseményekre: K. Németh, 2009.  
103 MNL SML, XXXV. 56. Somogyi életrajzok. Galina János visszaemlékezése, datálatlan, 3.  
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június folyamán a két szervezet közötti együttműködést a Vörös Őrség megyei parancsnokai 

sem erőltetik, sőt a karhatalmi század tevékenységét és működési területükön való 

jelenlétével okolják a nyomozások, a fegyverbegyűjtések és a házkutatások 

eredménytelenégét.  

A fennálló súrlódásokat jól érzékelteti Keller Lajos Somogy megyei parancsok 

Latinca Sándor kormányzótanácsi biztosnak címzett leirata: „Azt a sok visszásságot 

megszüntetendő, melyet a sokféle és fajta karhatalmi személyek, alakulatok stb. okoztak és okoznak sajnos 

még most is a megyében – kérem, hogy a vármegye területén előforduló összes ügyekben – ugy (!) politikai, 

mind bűnügyekben – a fenti parancsnokság utján (!) egyedül csak a megyei vörös őrséget felhasználni 

sziveskedjék (!). Ha ez a parancsnokság egyes esetekben nem rendelkeznék egyes esetekben elegendő 

karhatalommal, ugy (!) ennek pótlásáról közös erővel kell gondoskodni. – Végül közlöm, hogy a megyei 

vörös őr parancsnokság (!) 35 politikai nyomozóval is rendelkezik, akik a belügyi népbiztosságtól nyerték 

megbizatásuk (!) megerősítését”. 104  Természetesen a panasz süket fülekre talált, a burkolt 

formában említett, a Latinca Sándor személyéhez egyértelműen kötődő és hűséges 

terrorszázad mindvégig elsőbbséget élvezett a rengeteg problémával küzdő és a rendszer 

számára kevésbé hatékony Vörös Őrséggel szemben.  

 

4. 1919. június–július 

  

1919 júniusában mind a Latinca-század, mind pedig a Vörös Őrség életében jelentős 

változás állott be, amelynek oka a 44. vörös dandár frontvonalra távozása volt. Távozásukkal 

a demarkációs vonalon a határvédelem a Vörös Őrségre hárult. Az alacsony létszámú 

szervezet ellátási problémái ezzel csak fokozódtak, és az áthelyezéssel a demarkációs vonalra 

került egységek fegyelme is tovább romlott, amelyek nagy részben ellátási problémákkal 

magyarázhatóak. 105  A létszámproblémákról érzékletes képet ad a Vörös Őrség Somogy 

megyei parancsnok Latincához intézett leirata, amelyben arról panaszkodik, hogy a toborzás 

ellenére a megye területéről nem lehetséges növelni a legénység létszámát, a meglévő 

állomány pedig nem elegendő a feladatok hatékony végrehajtására.106 Előfordult, hogy a 

demarkációs vonal mentén csupán 60 főnyi legénység és két tiszt teljesített szolgálatot a 

Kaposvári Vörösőrzászlóalj keretéből.107  

                                                             
104 MNL SML, IV. 401. b. 120. doboz. 1919/1981. sz. irat. 1. A Somogy megyei Vörös Őrség parancsnokának 
Latinca Sándor kormányzótanácsi biztos számára írott jelentése, 1919. július 8., 1. Másolatban őrzi: MNL SML, 
Andrássy. XV.44. 24. doboz. 
105 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A mórágyi különítmény jelentése a 9. Vörösőrszázad felé, 1919. május 4., 
1. Uo. A mórágyi különítmény jelentése a 9. Vörösőrszázad felé, 1919. május 7., 2.  
106 Uo. A III. számú vörösőrkerület parancsnokának jelentése a Somogyvármegyei  (sic!) Kormányzótanács 
Biztosának, 1919. július 7., 2.  
107 Somogyi Munkás, 1919. május 18.  
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A vörösőrök fegyelme egész nyáron folyamatosan romlott, gyakran lehetett hallani 

lövöldöző vagy az alkoholtilalmat megszegő és részegeskedő vörösőrökről. A fegyverellátási 

problémák is új szintre léptek. Volt olyan raj, ahol az éjjeli őrszolgálatot ellátó egység tagjai 

a szolgálata végeztével egymásnak adták át a fegyvereket. Az egyik parancsnok az egységénél 

levő három másik puskát pedig inkább elzárva tartotta egy páncélszekrényben, amihez csak 

neki volt kulcsa. Indoklása szerint, ha a szolgálatot teljesítő őr netán elveszti fegyverét, így is 

marad három puska.108 

A somogyi alakulatok közül kiemelkedik a tabi járásból érkezett és Somogyi Ferenc 

vezette 42 főből álló vörösőr egység, akik fegyelmükben és a határon végzett 

propagandamunkában is felülmúlták a megye más területeiről a határvonalra érkezett 

társaikat.109 

A Latinca-század életében is változást hozott június hónap. A terrorkatonák belső 

gyűlésükön elhatároztak, hogy kivonulnak a Vörös Hadsereg csapataival egyetemben a 

frontra. A századot ezek után kettéosztották, a legénység nagy része, mintegy kétharmada 

vonult a csehszlovák csapatok ellen, míg a másik fele Kaposváron maradt. 1919. június 12-

én a szervezeti változást deklarálták is, a frontra távozott egység a 2., míg a somogyi 

megyeszékhelyen maradt a 14. század nevet kapta, a Latinca-század nevet azonban 

mindkettő továbbra is használta. 110 A Kaposváron maradt egység létszámát elsősorban 

diákokkal és ifjú, szervezett munkásokkal növelték, s itt is megfigyelhető a nyomdászok 

magas aránya.  

A század „krónikásainak” Györffy Antalnak és Somogyi Steiner Pálnak frontra 

távoztával az információink is csökkennek a megyében maradt terroralakulat 

tevékenységéről. Ugyanakkor a Vörös Hadsereg oldalán harcoló Latinca-század harctéri 

tevékenységéről jelentősebb forrásbázissal rendelkezünk, melynek egy részét Gellért Tibor 

is beépítette írásaiba.  Bár a felvidéki hadjárat témája túlnő tanulmányunkon, annyit érdemes 

megjegyezni, hogy a Latinca-század fronton harcoló egységei június 17-én elfoglalják Csúzt 

és Perbétét, majd június 19-én a 44. dandár több egységével az Érsekújvártól keletre 

                                                             
108 MNL SML, 401, b. 1919/1751. sz. irat. A nagyatádi politikai megbízott jelentése a megyei direktórium felé, 
1919. június 27., 3. Másolatban őrzi: MNL SML, XV. 44. 24. doboz.  
109  MNL SML, Főispáni. 1919/1422. Farkas Miklós tabi járási politikai megbízott jelentése a vármegyei 
direktórium felé, 1919. május 22; Uo. 1919/1336. Farkas Miklós tabi járási politikai megbízott távirata megyei 
direktórium felé. MNL SML, XXXV. 55. Tabi mártírok gyűjtemény. Halász János: Visszaemlékezésem a tabi 
Tanácsköztársaság eseményeire, datálatlan, 9.   
110 Gellért, 1969a: 258; MNL SML, 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után született 
visszaemlékezése, 10. MNL SML, XXXV. 56. Somogyi életrajzok. Galina János visszaemlékezése, datálatlan, 
3.  
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elhelyezkedő Komáromszentpéter, Zsitvafödémes és Rendve visszafoglalásában tüntetik ki 

magukat.  

A terrorszázad hőseposzának csúcspontja Bajcs elfoglalása volt, amit az egység 

tüzérségi előkészítés nélkül, saját géppuskásainak bevezető tüzelése mellett gyalogági 

rohammal vett be. Abban semmi meglepő nincs, hogy forrásunk, Györffy a huszáros 

támadás ötletét és levezénylését magának tulajdonította. A Bajcsért folytatott harcokban 

megsebesült a parancsnok, Adorján József is, és az egység több sebesült mellett egy halálos 

áldozatot is elszenvedett. A későbbi harcok során az egység újabb három tagja veszti az 

életét. Nem tisztázható megnyugtatóan, hogy Bajcs elfoglalása előtt vagy után szegte meg 

Györffy az alkoholtilalmat és adott harcosainak fejenként fél liter bort. Az 1967-ben írott 

forrásszöveg alapján az ekkor a Vörös Hadsereg 6. hadosztályának politikai biztosi pozícióját 

betöltő Münnich Ferenc vonta keményen kérdőre. 111  Az ordítva gesztikuláló Münnich 

Ferenccel szemben – visszaemlékezése alapján – Györffy makacsul kiállt döntése helyessége 

mellett. S bár Györffyt fegyelmezetlensége miatt rövidesen elvezényelték a frontról, komoly 

retorziót vagy törést mindez nem jelentett a proletárdiktatúra alatti karrierjében.112 

Ezzel szemben a Latinca-század Somogyban maradt részének a nyári fő hadszínteret 

Kaposvár városa jelentette. Nem voltak ritkák az olyan demonstratív és megfélemlítő jellegű 

jelenetek, amikor a terrorkatonák jobb híján teljes fegyverzetben rótták a belváros utcáit. 

Június 22-én a Honvéd laktanyához riasztották őket, a város több pontján található lázadó 

gócpontok közül valószínűleg az egyik legforróbbhoz. A teátrális jelenet az eddigre a frontról 

hazarendelt Györffy már említett datálatlan, de mindenképpen 1956-os forradalom és 

szabadságharc bukása után keletkezett emlékiratában így fest: „…Egyenesen a kaszárnyába 

siettem, Krausz Jóska, jelenleg is él, azzal várt, hogy ellenforradalom készül, felfegyverzett 

munkások 113vannak a kaszárnyákban a vezetők már egy embert lelőttek, nem tudja mit csináljon. 

Utasítást adtam, hogy azonnal szereljenek a teherautóra egy gépfegyvert, s félszázaddal feljöttünk a Honvéd 

laktanyába. Lehetett ott vagy 500 ember, aki ott tolongott, fegyverrel vagy anélkül, egy asztalra felugrottam 

és felszólítottam őket, ha egy órán belül nem teszik le a fegyvert, gépfegyvert használunk, ami abban az 

időben fölényt jelentett a kézifegyverekkel szemben. Gondolkodás nélkül lerakták a fegyver, és akkor láttam, 

                                                             
111 Münnich Ferencet 1919. április 18-án nevezték ki a Vörös Őrség Budapesti Kerületi parancsnokságának 
politikai biztosává, április 19-én pedig a Vörös Hadsereg 6. hadosztályának politikai biztosává. Június 24-én a 
Szlovák Forradalmi Kormányzótanács a Szlovák Vörös Hadsereg parancsnoka, majd július folyamán a Vörös 
Hadsereg III. hadtestének politikai biztosa lett, július 20-tól pedig a Vörös Hadsereg politikai biztosa. Münnich 

Ferenc szerepére a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt: Botos, 1987: 21–29.  
112  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 10; Uo. Györffy Antal visszaemlékezése a felszabadulásra és az MKP Somogy megyei 
szervezetének megalakítására, 1967. június 14., 28.  
113 Tollal áthúzva. Felette emberek szerepelnek tollal átírva. 
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hogy mennyire helyes volt Zónig Istvánnal szemben elfoglalt álláspontunk. Zónig István volt, aki a raktárból 

osztotta a fegyvert. Másnap, amikor teljes rend lett, visszautaztam a frontra”.114  

Gellért Tibor azon állításával nem tudunk egyet érteni, valamint ahhoz forrásokat 

rendelni, mely szerint összehangolt ellenforradalmi cselekményről lett volna itt szó. Ahogy 

ahhoz sem, hogy bármilyen köze lenne a város más pontjain tapasztalható eseményekhez, 

vagy annak részeként lenne értelmezhető a Honvéd laktanyán belüli felkelés. Arról pedig 

főleg nincs információnk, hogy a laktanya lázadói innen indulva szerették volna megszállni 

a város stratégiai pontjait, majd Kaposvárról, mint egyfajta bázisból kiindulva kívánták volna 

felszámolni a megyei a tanácshatalmat.115  

Amennyiben az oroszországi bolsevik forradalomra gondolunk, az iménti 

forgatókönyv lehetne reális, vagy éppenséggel a siker – jelen esetben a sikeres terv – receptje, 

azonban források híján ezt megerősíteni nem tudjuk. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a 

laktanyában lázadás történt, azonban sem a Györffy által említett laktanyán belüli haláleset, 

sem Zónig István részvétele nem igazolható. Mindössze a lázadás megtörténte és a Latinca-

század bevetésének ténye tűnik egészen bizonyosnak.  

A lázadás okai ugyanakkor sokszínűek lehettek. A sikeres felvidéki hadjárat után a 

katonaság ellátási gondjai, de adott esetben az sem kizárt, hogy a korábban karhatalmi 

szervezésében kezdő szerepet kapó Zónig István és a direktórium politikájánál 

mérsékeltebb, inkább szociáldemokrata identitású katonák felkeléséről van itt szó, azonban 

ezek jelen pillanatban csak feltételezések.  

Annyi azonban egészen bizonyos, hogy 1919. június 22-e a megyei direktórium 

legválságosabb napja volt. A somogyi megyeszékhely több pontján tapasztalható 

megmozdulások fő bázisa a munkásság és parasztság volt, akik a népgyűlés során a Károlyi-

kormány visszatérését, a regnáló kommunista hatalom távozását és a fehér pénz helyett kék 

pénz használatát követelték. Az amúgy is zaklatott hangulatú belvárosi népgyűlés nemsokára 

– tisztázatlan okokból – erőszakos jelleget öltött, dulakodás és lövöldözés alakult ki a Vörös 

Őrség tagjaival, és ezen a napon történt Tanácsköztársaság megyei uralmának egyetlen 

erőszakos halálesete is.116 A helyzet súlyosságát látva a direktórium azonnal segítség kért 

telefonon Budapesttől, mire útba is indítottak egy vörösőr karhatalmi dandár két 

géppuskával felszerelt századát.117  

                                                             
114  MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal datálatlan, 1956 után keletkezett 
visszaemlékezése, 10.  
115 Gellért, 1969a: 260.  
116 Váry, 1993: 74. 
117 HL, MTK IV. hadtestparancsnokság 89/103 (377–394). A IV. Vörösőr hadtestparancsnokság kiadványa, 
1919. június 22., 17. Ezúton köszönöm Tyekvicska Árpádnak, hogy a forrásanyagot a Magyar Nemzeti Levéltár 
Somogy Megyei Levéltárának részére biztosította.  
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Talán nem lehet véletlen, hogy a június 22-i események és a vörösőrök nem túl 

hatékony fellépésének következtében a Vörös Őrség szervezetében is azonnali változás 

következett be. Másnap Latinca Sándor, mint megyei kormányzótanácsi biztos, Vörös Jánost 

nevezte ki a Kaposvár városában lévő vörösőregységek új parancsnokává.118 A június 22-én 

tapasztaltak a direktórium számára is bebizonyították, hogy milyen nehéz helyzetbe tud 

kerülni az elégtelen számú karhatalmi alakulatok miatt. Júniusban ugyanis ez volt a helyzet, 

a Latinca-század egy része még nem tért vissza a felvidéki harcokból, a terrorszázad 

Kaposváron maradt egységei a direktórium számára még az erélytelen és gyenge vörösőrök 

mellett sem bizonyultak mindig elegendőnek a megmozdulások felszámolására. 1919 

júliusának elejére a Latinca-század fronton szolgálatot teljesítő egységei is visszatértek a 

somogyi megyeszékhelyre, és az egy időre kettéválasztott alakulat ismét egységbe forrt. A 

század egy része a Vörös Őrség tehermentesítésére a déli demarkációs vonalra vonult, ahol 

a határvédelmi feladatok ellátása mellett propagandával is igyekeztek a szerb csapatokat 

gyengíteni.  

A terrorszázadot a nyár alatt ismét bevetették. Július 16-án Hudra László, a 

balatonberényi pedagógus átképző tanfolyam vezetője kért karhatalmi segítséget. A 

megérkező egység csakhamar rendet vágott nemrég szocializált telepen. 119  A Balaton-

környéki fellépést és a Latinca-század egyik egységének környékbeli tartózkodását jelzi a 

Marcali Munkás Tanács Intézőbizottságának a Somogy megye kormányzótanácsi biztosi 

címét birtokló Latinca Sándornak küldött távirata is, mely arról számol be, hogy a Marcaliban 

lévő 120 fős terrorszázadhoz tartozó egységet továbbiakban élelemmel ellátni nem tudják, s 

ezért segítséget kérnek. 120  Az ekkor még csak 19 éves nyomdászinas, Galina János is 

megerősíti, hogy a Latinca-század géppuskákkal megerősített egysége júliusban két hétig 

Marcaliban tartózkodott, s Fonyódon és a környező falvakban is razziát tartott, Marcaliban 

pedig több embert letartóztatott.121  

Ezeken kívül még egy lehetséges eset is felmerül. Gellért Tibor Somogyi Steiner Pálra 

hivatkozva jegyzi le: „Bátorság, fegyelem, egységes akarat, az ügy szeretete az osztályellenség gyűlölete 

voltak a jelszavaink. Igalban, Nagyatádon, Lengyeltótiban, Kaposváron levertük az ellenforradalmi 

megmozdulásokat. Amikor Kaposvár főutcáján végigvonult a század, megfagyott a vér a burzsuj 

erekben”. 122  Bár a szövegrész szemléletes képet ad a terrorszázad tevékenységéről és 

                                                             
118 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. A 12. Vörösőr Állomásparancsnokság megbízó levele, 1919. június 23., 2.  
119 Andrássy. 1962: 126.  
120 MNL SML, XV. 44. 25. doboz. A Marcali Munkástanács Intézőbizottságának távirata Somogyvármegye 
(sic!) Kormányzótanácsi Biztosának, 1919. július 28., 1.  
121 Galina János 1900. január 21-én született Teklafaluban. MNL SML, XXXV. 54. Mautner József gyűjtemény.  
Galina János 1973. május, 29-én felvett visszaemlékezése, 7.  
122 Gellért, 1969a: 254., 19. lj.  
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mentalitásáról, az idézett sorok a lábjegyzetben feltűntetett Somogyi tizenkilences címmel 

íródott, 1959-ben, a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. évfordulójának 

tiszteletére íródott kötetben kellene, hogy szerepeljen. Az említett kiadványban a Somogyi 

által írott szövegrészekben ilyen passzus azonban nem szerepel,123 ahogy a Somogy Megyei 

Levéltár MSZMP archívumának tematikus gyűjteményében megtalálható a kiadvány 

kéziratos változatában sem található meg a fenti szöveg. 124  Nem zárható ki az sem 

természetesen, hogy egyszerű hibáról, pontatlanságról van szó, esetleg Gellért Tibor 

Somogyi Pál szóbeli közléseit hasznosította.  

A terrorkülönítmény igali bevetéséről más forrás nem számol be.125 A Latinca-század 

itt történt bevetésének ellentmondanak Farkas János politikai biztos július 7-én kelt táviratai 

is, melyben az igali járási Vörös Őrség parancsnokságától kért 500 fős erősítést a település 

megerősítésére.126 Nagy valószínűséggel a távirat keltezésének dátuma sem  véletlen, az igali 

járásban ekkor megszaporodtak a proletárdiktatúrával és a Farkas János személyével 

kapcsolatos tüntetések és megmozdulások, sőt ezekben a napokban merényletet is 

elkövettek a népszerűtlen politikai biztos ellen. Az igali főszolgabíró 1919. október 3-án írt 

jelentése szerint július hó folyamán egy éjjel egy ismeretlen személy belőtt Farkas János 

ablakán. Természetesen az eset azonnali reakciót és heves nyomozást váltott ki, melynek 

során a Vörös Őrség egyik nyomozója több személyt tettleg is bántalmazott. Oláh Vendel 

igali ácsmestert többször megvertek és megkínoztak. A bántalmazások ellenére az egyetlen 

megvert személyt sem vállalta el a merénylet elkövetését.127 A biztonság kedvéért Farkas 

július 15-én 25 fős katonai erősítést kér, mert a járásában „fehérterror mutatkozik”!128  

  

                                                             
123 A versre: Horváth, 1959: 59–61.  
124  MNL SML, XXXV. 56. Somogyi tizenkilencesek. Kézirat, lektori vélemények. 1959.  
125 Sem az eseményektől nem túl távoli főszolgabírói jelentés, sem más forrásunk nem számol be a terrorszázad 
esetleges igali bevetéséről vagy igénybevételéről, sokkal inkább az igali járási Vörös Őrség, illetve a Vörös 
Hadsereg 44. dandárjának a környéken állomásozó egységeinek mozgósításáról tanúskodnak. 
126 MNL SML, XV. 44. 24. doboz. Az igali politikai biztos távirata a megyei direktórium felé, 1919. július 7., 1.  
127 Uo. Az igali főszolgabíró jelentése a Magyarországi Tanácsköztársaság alatti eseményekről, 1919. október 
3., 6.  
128 Uo. Farkas János politikai megbízott távirata a megyei direktórium felé, 1919. július 15., 1.  
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VII. A végjáték 
 

A Tanácsköztársaság bukása mindkét ismertetett szervezet számára is a véget 

jelentette. A Vörös Őrség számára a Peidl-kormány augusztus 3-i megszüntető rendelete 

adta meg a kegyelemdöfést, az augusztus első napján épp a szerb demarkációs vonalon 

szolgálatot teljesítő Latinca-század tagjai pedig a tanácshatalom bukásának hírére egyszerűen 

feloszlottak. A Vörös Őrség és a Latinca-század tagjai sem kerülték el a kommün bukását 

követő megtorlást, többen a gyilkosság áldozataivá váltak. A Somogy megye területén 

tevékenykedő Prónay Pál vezette különítmény tagjai Wirth Károly vörösőrt Nagybajomban 

lőtték agyon. Dinczkob János vörösőrt a Somogy megyei Zalán érte a leszámolás, augusztus 

25-én. Dósler Adolf vörösőrt Tabon végezték ki augusztus 23-án.  

 

Somogyi Ferenc nyilvános kivégzése a Siebenlist Nándor vezette 
    különítmény által a tabi piactéren 1919. augusztus 23-án.129 

                                                             
129 Somogyi Ferenc kivégzéséről fennmaradt fényképeket legutóbb közli: Farkas, 2018. 
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A tabi járási vörösőrparancsnok, Somogyi Ferencnek a községi piactéren történt 

kivégzése pedig a fennmaradt fényképek miatt vált ikonikussá. Marcaliban augusztus 28.-ról, 

29.-re virradó éjjel a kivégzett 25 főből két vörösőrt is tudunk adatolni, név szerint Berecz 

Károlyt és Cséplő Józsefet. Meg kell említeni még Vidák Ferenc karhatalmi katonát, akit 

Babócsán lőttek agyon.130 

A kaposvári törvényszék szeptember 13-án kezdte meg a vörös terroralakulatok 

tagjainak perét, melyben a május 13-i nagyatádi események álltak a középpontban. Révay 

László államügyész pont a nagyatádi történésekkel kapcsolatos bizonyítékok begyűjtése 

miatt a tárgyalás elnapolását kezdeményezte. 131  Az ítélet kihirdetésére azonban így sem 

kellett sokat várni. Az 1919. október 9-én hirdetett ítéletben 106 vádlottból mindössze tízet 

mentettek fel és helyeztek szabadlábra. A legtöbb vádlottat zsarolás, magánlaksértés valamint 

izgatás bűntette miatt ítélték el, kisebb részüket lopás, testi sértés és izgatás vádja miatt. Az 

első vádcsoportokba tartozók büntetése 3-6 havi börtön volt, súlyosbítva 1-2 évnyi 

jogvesztéssel, míg a második súlyosabb vádcsoport alá tartozó 5-8 évnyi fegyháza és 

ugyanennyi idejű jogvesztésre ítéltettek. A legsúlyosabb büntetéseket a nagyatádi eset 

kapcsán rótták ki. Scheffer Károlyt, a Vörös Őrség nyomozóját 10 évi fegyházra, 10 évi 

jogvesztésre és 1000 korona pénzbírságra ítélték, míg a terrorkatona, Farkas Istvánra 15 évi 

fegyházbüntetést szabtak ki. 132  

A Latinca-század bizonyosan legnagyobb befolyással bíró személyisége, Györffy 

Antal sem kerülhette el a felelősségre vonást. A Kaposvári Büntetőtörvényszék 1919. 

november 28-i ítélete szerint a fent említettekhez képest mindenképpen enyhének számító, 

egy évnyi szabadságvesztés büntetést szabtak ki rá. Enyhítő körülményként hozta fel a 

bíróság, hogy Bárány Ferenc lengyeltóti lakos tárgyalása során – a kaposvári Forradalmi 

Törvényszék ülnökeként – a halálos ítélet meghozatala elé akadályt gördített. A büntetését 

leülő Györffy a szabadulását követően még öt évig rendőri felügyelet alatt állt. 133 

                                                             
130  A fehérterror említett áldozataira: MNL SML, XXXV. 55. Marcali Mártírok gyűjtemény. Vegyes 
visszaemlékezések, 28;  Uo. Tabi mártírok gyűjtemény. A tabi mártírok kivégzésére visszaemlékezések, 18; 
MNL SML, XXIII. 2, 3053/1975. sz. irat, 4. Kimutatás a Tanácsköztársaság hősi halottjainak anyakönyvi 
adatairól, 1975. március 12. Az Andrássy Antal által pontosított jegyzék: MNL SML XXIII. 2. 5085/1977. sz. 
irat, 4. Kimutatás a Tanácsköztársaság hősi halottjainak anyakönyvi adatairól. 1977. 
131  A vörös terroralakulatokhoz tartozó legénység bűnpöre címmel megjelenő Új-Somogy részletesen beszámolt a per 
eseményeiről. Sajnálatos módon a sajtóorgánum e korai száma sem a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei 
Levéltárában, sem a kaposvári Takáts Gyula Megyei Könyvtárban nem érhető el, így jelen esetben Andrássy 
Antal cikkmásolatára hivatkozunk: MNL SML, XV. 44. 24. doboz, 1.  
132 Az Új-Somogy a következő címlappal jelent meg: Ítélet a vörös terroristák ügyében. Új-Somogy, 1919. október 12. 
A cikk Andrássy Antal másolatában maradt ránk: MNL SML, XV. 44. 24. és 25 doboz. Az ítéletre: MNL 

XXXV. 55. 1919–1945 gyűjtemény Kaposvári Büntetőtörvényszék B. 2112/1919. 10. számú, 1919. november 

28-én kelt ítélete, 1–12., MNL SML, XXXV. 54. Györffy Antal gyűjtemény. Györffy Antal visszaemlékezése a 
felszabadulásra és az MKP Somogy megyei szervezetének megalakítására, 1967. június 14., 28.  
133 Uo. 
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Hasonlóképp rendőri megfigyelés alatt álltak a Vörös Hadsereg tisztjei és a Latinca-század 

tagjai (pl. Galina János, Györffy Antal, Mike Imre vagy Pacskó János).134  

A Latinca-század még Magyarországon tartózkodó tagjai számára a szovjet csapatok 

második világháborús győzelme minden bizonnyal a felszabadulást jelentette, az új politikai 

helyzet pedig új lehetőségeket is teremtett. Az egyes szereplők életútja túlnőne a tanulmány 

keretein, ám azt mindenképp fontos megemlíteni, hogy a terrorszázad lehetséges újbóli 

aktiválásának a terve már 1946 során felbukkant. Somogyi Pál a Somogy megyei 

pártbizottsághoz címzett datálatlan, ám legkorábban 1957 folyamán íródott feljegyzésében 

említést tesz a 126 főnyire taksált Latinka Bajtársi Kör 135  1946 első felében történő 

létrehozásáról. A bajtársi kör célja a helyi kommunisták számára egy – Somogyi Pál szavaival 

élve – olyan szervezet megalapítása lett volna, mint amilyen az 1957-ben már realitásként 

megjelenő Munkásőrség volt.  

A Latinka Bajtársi Kör a beszámoló szerint fegyverek híján a munkaidő lejárta után 

botokkal gyakorlatozott. Kaposvár belvárosában – állítólag – megtartott „botos” 

felvonulásaikkal pedig leginkább a kisgazdák megfélemlítésére törekedtek. Ekkor kezdték 

lejegyezni visszaemlékezéseiket és szerették volna könyv formájában is megjelentetni, de ez 

egészen az 50-es évek végéig nem történt meg, hiszen a Latinca-század tagjainak 

visszaemlékezéseit legelőször az 1959-ben megjelent Somogyi tizenkilencesek című kiadvány 

adta közre.136 Somogyi Pál tudósítása szerint 1947-ben Nagy Imre személyesen oszlatta fel, 

a következő szavakkal: „Nincs szükség ilyesmire!.....Hagyjuk a 19-eseket és a 19-es szellemet….Jobb 

ha nem is beszélnek róla…!”137 Természetesen e sorok valóságtartalma nem igazolható, más 

forrással nem ütköztethető, így hitelessége is kérdéses , azonban Nagy Imre diszkreditálására 

az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, negatív szerepben való 

feltűntetésére tökéletesen alkalmasak voltak. Illeszkedik az olyan kipróbált, veterán elvtársak 

gondolatiságába, mint amilyen Somogyi Pál is volt. Jelen pillanatban a szervezetről, annak 

létezéséről Somogyi sorain kívül semmilyen más adattal nem rendelkezünk, így ez a kérdés 

                                                             
134 MNL SML, XXXV. 55. 1944–1948. gyűjtemény. Somogyi Pál datálatlan, legkorábban 1957-ben keletkezett 

feljegyzése a Latinka Bajtársi Körről, 2. MNL SML, XXXV. 56. 1919–1945. gyűjtemény. Kimutatás az 

államrendészeti szempontból megbízhatatlannak látszó lakosokról. 1929-1936., 10. Érdekes módon a 
kaposvári kimutatásban csak Galina János szerepel a terrorszázad tagjai közül.  
135 Somogyi Pál itt „k”-val írja Latinca Sándor nevét. A forrásszövegben egyébiránt végig a Latinka verzió 

szerepel Latinca Sándor neve kapcsán. MNL SML, XXXV. 55. 1944–1948-as gyűjtemény. Somogyi Pál 

datálatlan, legkorábban 1957-ben keletkezett feljegyzése a Latinka Bajtársi Körről, 2.  
136 Horváth, 1959.  
137 MNL SML, XXXV. 55. 1944–1948. gyűjtemény. Somogyi Pál datálatlan, legkorábban 1957-ben keletkezett 

feljegyzése a Latinka Bajtársi Körről, 2. Somogyi itt tévesen említi az állítólagos 1947-es esemény leírásánál 
Nagy Imrét belügyminiszterként. Nagy Imre 1946. március 20-ig töltötte be ezt a tisztséget, 1947 
szeptemberétől pedig az Országgyűlés elnöke volt. 
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is további kutatásokat igényel. Azonban a terrorszázad tagságára bizonyosan jellemző 

sorokkal, és az állampártnak címzett némi bírálattal is zárja szövegét Somogyi Pál: „Pedig 56-

ban az ellenforradalom idején nagyon jók lettek volna az ilyen becsületes munkásokból, régi kipróbált 

harcosokból álló alakulatok”.138 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Somogy megyei forrásanyag vizsgálata 

alapján Konok Péternek a kortársak visszaemlékező soraira alapozott megjegyzése 

némiképp árnyalható. Ez elsősorban a Lenin-fiúk szerepét emeli ki a politikai erőszak 

elkövetőinek sorából, s megfogalmazza, hogy a Vörös Őrség nem igazán vett részt a politikai 

erőszak végrehajtásában.139  A Somogy megyei példák alapján azonban legalábbis regionális 

viszonylatban kijelenthető, hogy a Vörös Őrség is részese volt a Tanácsköztársaság ideje alatt 

folyó erőszakhullámnak. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy szervezeti problémái, 

legénységének sokszínűsége és alacsony száma, valamint túlzott feladatkörei miatt fellépései 

kevésbé voltak hatékonyak és erőszakosak, mint a terrorcsapatoké. Mindezek mellett a 

Somogy megyei adatok azt is mutatják, hogy a helyben tapasztalható politikai természetű 

erőszak legfőbb szerve a regionálisan működő, Latinca Sándor közvetlen irányítása alatt álló 

és megyei szinten dominánsnak tekinthető terrorszázad számlájára írandó, akiket sem 

szigorú szervezeti szabályok, sem pedig a Forradalmi Törvényszék nem gátolta erőszakos, 

ámbár halálos áldozatot nem követelő tevékenységük végrehajtásában.  

  

                                                             
138 Nagy Imre életére és pályafutására: Rainer M., 1996; Rainer M., 2016. A szöveg tartalmát tekintve a levéltári 
palliumon hibásan szerepel a forrás keletkezésére vonatkozó 1946-os esztendő. A feljegyzésre: MNL SML, 

XXXV. 55. 1919–1945. gyűjtemény. Somogyi Pál datálatlan, legkorábban 1957-ben keletkezett feljegyzése a 

Latinka Bajtársi Körről, 2.  
139 Konok, 2011: 45. Lásd még Takács, 2012: 163. 
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