M. OZEROV:
PO SZLEDAM GEROJEV REVOLJUCII*
(Moszkva,

Szimferopol,

Ozero'V újságíró a riporter szorgal
mával az érdekes, az olvasót különö
sen megragadó részletek felkutatásá
nak jól kifejlett érzékével gyűjtötte
össze szinte morzsánként az adatokat
és tényeket azokról az internaciona
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lista harcosokról, katonákról, pártpoli
tikai szervezőkről, akik 1918 és 1920
között vették ki részüket a mesés ter
mészeti szépségekben bővelkedő Krímfélsziget dolgozóinak egy új, embe
ribb társadalmi rendért folyó küzdel
méből. A könyvecske (hősei messze föl
dekről vetődtek a 'tájra: Lengyelor
szágból, Csehországból, Németország
ból,
Franciaországból,
Bulgáriából,
Szerbiából, Magyarországról, Romá
niából.
Számunkra különösen érdekes az,
amit hazánkfiairól ír a szerző.
A könyvet olvasva megismerkedhe
tünk azokkal a lengyel forradalmárok
kal, akik miután megjárják a cári
kényszermunkatáborokat,
1917-ben
Krímben a helyi szovjet és pártveze
tés élvonalába kerültek. Közéjük tar
tozott az OK(b)P kormányzósági bizott
ságának elnöke, Jan Tawarczki, a krí
mi belügyi népbiztos — Stanislaw
NovoselsM, akiket 1918 áprilisában a
német megszállók és a helyi ellenfor
radalmárok végeztek ki. 1917—1918-ban
sok román menekült került a félszi
getre, számosan a szocialisták közül.
Az utóbbiak derekasan kivették részü
ket a szocialista forradalom harcaiból,
a német betolakodók ellen vívott küz
delemből.
1918 őszén a félszigeten antantcsa
patok szálltak partra, főleg franciák,
akiknek soraiban forradalmi szervez
kedés kezdődött. Érdekes epizódokat,
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élményeket elevenít meg a szerző a
francia flotta 1919 tavaszi lázadásáról,
annak előkészületéről és lefolyásáról.
1920-foan a félsziget Vrangel tábor
nok csapatainak erődjévé vált. „Bará
tok sietnek segíteni" a címe annak a
fejezetnek, mqlyben Ozerov azoknak
a német, lengyel, /magyar, román, bol
gár, olasz internacionalistáknak állít
emléket, akik az ellenforradalom utolsó
oroszországi fészkének a felszámolá
sához járultak nem egy esetben életük
feláldozásával hozzá. Név szerint ez
úttal talán csak a magyarokat emlí
tenénk meg. Külön alfejezet szól Zalka
Mátéról, a 136. dandár törzsének se
gédtisztjéről, aki I. F. Fegyko 46. had
osztályának kötelékében
harcolt
a
Dnyeper alsó folyása mentén a f eher
báró, Vrangel seregei ellen. Nagy ter
jedelmet szentel Ozerov Kun Bélának,
a Déli Front Forradalmi Katonai Ta
nácsa tagjának, akinek 1920 októberé
ben és novemberében jelentős szerep
jutott a Vrangel ellen küzdő csapatok
politikai vezetésében. A könyvből ka

punk először életszerű képet arról,
hogyan folytatta politikai felvilágosító
munkáját és miként mutatott szemé
lyesen példát a bátorságról az első
vonaliban a magyar kommunista moz
galom vezetője. A félsziget felszaba
dítása után a Kun néhány hónapon
át a Krími Forradalmi Bizottság elnö
kének teendőit látta el. Tevékenységé
nek rekonstruálása céljából a szerző
több kortársat szólaltat meg.
Megragadja figyelmünket az 51. had
osztály ezredparancsnokának, Csengerynek a neve, aki a perekopi föld
nyelv ostromában tűnt' ki hősiességé
vel. Kár, hogy a róla és Janik Bélá
ról nem sikerült a szerzőnek bővebbet
megtudnia.
Ozerov gondos kutatás eredménye
ként közrebocsátott történelmi riportja
nemcsak élvezetes olvasmány, hanem
személyi vonatkozásban, az internacio
nalisták történetével foglalkozók szá
mára forrásul is szolgálhat.
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