
GYÖRKÉI JENŐ 

TUNGIR MENTI PARTIZÁNOK 

A Szovjetunió Baj kálón túli területén egy nagyon érdekes magyar vonat
kozású emléket találunk. A Tungir folyó egyik szakaszát „Magyarszkij pere-
kat"-nak nevezik. A perekat szó zátonyt, gázlót jelent. Ez a hely Mogocsától 
mintegy kétszáz kilométerre északkeletre fekszik, s feltehetően a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalmat követő polgárháború számunkra igen megható 
epizódját őrzi. 

1931 nyarán Petri szovjet professzor vezetésével geológus expedíció járta a 
Tungir vidékét. Munkájuk során a folyó egy festőién szép helyére értek. Gir-
be-görbe ösvény vezetett a csúcsra, ahonnan fenséges látvány tárult a profesz-
szor elé. Óriási sötét sziklafal zárta el a Tungir útját, időnként kőtömbök gör
dültek alá és hulltak a folyó zuhatagos medrébe. A folyó itt hirtelen megváltoz
tatja útirányát, csendes folyása viharossá válik, dübörögve zúdul tovább, zu
hatagot képezve kerüli meg a sziklákat. Majd lecsendesedve folyik tovább az 
Oljokma és a Léna irányába, hogy aztán velük egyesülve a Jeges-tengerbe tor
kolljon. 

A geológusok a természet e szépsége mellett véres harcok nyomaira bukkan
tak: romos barakkmaradványokat, széthányt és kiégett sáncokat, rozsdalepte 
fegyverdarabokat találtak. Itt-ott csontvázak, emberi koponyák fehérlettek. A 
csontok némaságukban is tanúsították, hogy 1918—1919-ben, a polgárháború 
éveiben, elszánt küzdelem színtere volt e hely. 

A professzort nagyon érdekelte a Tungirnál lezajlott tragédia története. 
Megpróbálta a cselekmény szálait a környék lakóinak segítségével felgöngyölí
teni, de törekvése nem sok eredményt hozott. Ellentmondásos történeteket me
séltek az őslakók a magyar internacionalista „otrjádról", mely itt vérzett el a 
japán intervenciósokkal és a szemjonovista1 ellenforradalmárokkal folytatott 
harc közben. Máskülönben a geológus nem történész és ideje sem volt ahhoz, 
hogy ezzel az izgalmas történettel foglalkozzon. Meg kellett hát elégednie az
zal, hogy egy kétoldalas jelentésben lezárta a históriát és feljegyzését eljuttatta 
a kelet-szibériai pártbizottsághoz. 

1961. februárjában, amikor először jártam Irkutszk városában, az interna
cionalisták emlékét kutatva bukkantam rá a területi pártbizottság archívumá-

l Szemjonov, G. M. (1890—1946) — ellenforradalmi kozák atamán, aki a polgárháború kezdeti 
időszakától, japán támogatással, a Baj kálón túli területen tevékenykedik. Csapataival szemben 
jelentős számban magyar internacionalisták küzdenek. A polgárháború után a Japán megszállta 
Mandzsúriában telepszik le. A második világháború idején a mandzsúriai japán csapatok felde
rítését irányítja. 1945-ben elfogják és a szovjet bírói szervek halálra ítélik. 
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ban2 Petr i professzor jelentésére. Ugyanit t egy térképet is muta t tak , amelyen a 
Tungir folyó egyik pontját a kartográfusok „Magyarszkij pereka t" -nak tünte t 
ték fel. Ezen a helyen emlékmű áll a Tungir part ján, márványtáblá ján a k ö 
vetkező felirattal : 

3/iecb, y MaflbíipcKoro nepeKaTa Ha peice TyHrnp, 
B 1919 roay cpatfíaACH 3a CoBeTcKyio BAacTb 

Be»repcKHH iHiHrrepHauHOHaAbHbifi OTDH#'! 

Hosszú ideig nem. sikerült többet megtudnom a Tungir folyó ti tkáról. 
Tíz évvel ezelőtt, amikor ismét a Szovjetunióban jár tam, a Moszkva melletti 

„szputnyik-gorod"-ban, Ljuberciben, régi jó ismerősömet, Müller Armand^ ve 
terán magyar kommunis tá t kerestem fel. Müller elvtárs, aki közel egy ember
öltőt töltött a Szovjetunióban, végig harcolta a forradalmat és a polgárháborút , 
élete utolsó éveiben fáradhatat lanul gyűjtötte az internacionalista vonatkozású 
emlékeket. Ö hívta fel a figyelmemet egy emlékiratra , melyet még az 1920-as 
évek elején ír tak. Az okmány szerzői: Stiller és Schneider, két német in terna
cionalista. A visszaemlékezés részletesen ismerteti a Tungir-part izánok hősies 
küzdelmét. Az osztag harcosainak zöme német és osztrák nemzetiségű volt, ró 
luk és a soraikban küzdő más nemzetiségű harcosokról emlékeznek meg az 
emlékirat szerzői. 

Az 1918—1919-es Tungir ment i harcokat túlélt két német internacionalista 
kézírásos emlékira tának címe: „Die Tungirpart izanen", őrzési helye a csitai m ú 
zeum.5 A továbbiakban kissé rövidítve közöljük az emlékirat szövegét. 

1918. augusztus elején a forradalmi csapatok helyzete a Bajkál menti állá
sokban annyira előnytelenül alakult, hogy az arcvonal tartására már alig le
hetett gondolni. A törzsben támadt zavar, de mindenekelőtt a politikai vezetés 
nem kielégítő munkája oda vezetett, hogy a vörös csapatokban mindinkább 
nőtt a bizonytalanság érzete. A Bajkál menti vereség azt mutatja, hogy a győ
zelmet csak akkor lehet kivívni, ha a párt a katonai vezetéssel szoros egyet
értésben dolgozik. Mindenütt, ahol a párt nem volt elég erős, ahol a katonai 
vezetésnél gyenge volt a politikai vezetés, vagy teljesen hiányzott, ott a har
cok mindig a forradalmi erők hátrányára változtak. 

A katonai intézkedések a bajkáli arcvonalon mind érthetetlenebbekké vál
tak. A sikereket és az előnyös helyzeteket nem használták ki, indokolatlan 
csapatmozgatásokat és átcsoportosításokat hajtottak végre. 

Több esetben egész csapatrészeket vontak ki az arcvonalból, olyan időpont
ban és helyeken, amikor és ahol minden harcképes emberre szükség v o l t . . . 

A vöröskatonáknak az volt az érzésük, hogy fejetlenség, hanyagság ural
kodik és árulás játszik közre. A következmény pánik és zűrzavar volt, mely 
a fegyelem meglazulásához vezetett. Az arcvonal feladásának szükségessége 
bizonyossá vált. A helyzetet még csak nehezítette, hogy az orosz és az inter-

2 irkutszki Területi Pártarchívum, f. 300., op. I., ügyirat sz. 582., 6—7. o. 
3 „Itt, a Tungir folyó Magyar gázlójánál harcolt 1919-ben a szovjethatalomért a magyar inter

nacionalista osztag". 
4 Müller Armand (1890—1967) — bankhivatalnok. 1912 óta tagja a szociáldemokrata pártnak. Az 

első világháború alatt cári fogságba kerül. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után a csitai 
forradalmi hadifogolyszervezet és az internacionalista alakulatok egyik vezetője. 1917. novemberé
től az_OK(b)p tagja, majd Irkutszkban szervezi az internacionalista egységeket. 1920—1921-ben az 
első irkutszki hadosztály 2. lövészdandárának politikai biztosa. A polgárháború után felelős párt
ás állami posztokon a Szovjetunióban dolgozott és nyugdíjasként ott halt meg. 

5 Hadtörténelmi Intézet Levéltára. Tanulmánygyűjtemény, 2763 szám alatt. Fotómásolat német 
nyelven — az eredeti a csitai Forradalmi Múzeumban. 

— 523 — 



nacionalista elvtársak között, az orosz nyelvtudás hiánya miatt, a kölcsönös 
megértés alig volt lehetséges. A harcintézkedéseket nem mindig fordították 
le helyesen, ami néha a szükséges és gyors intézkedéseket hátráltatta. Az 
előállt helyzet érdekében nagy siettében összehívtak egy konferenciát a 
Verhnye-Ugyinszk melletti Berezovkán, az egyes internacionalista csapatok 
vezetői és megbízottai részére. Itt, a Kalandarasvili0 és a Lavrov7 csopor
tok kivételével, az összes internacionalista erők képviselve vol tak . . . A kon
ferencia programja a következő volt: 

Mindenekelőtt rendet kellett teremteni a visszavonuló csapatok között, hogy 
lehetségessé váljék egy új arcvonal felvétele. Rendszabályokat kellett foganatosí
tani, hogy helyreállítsák a csapatok működőképes és eredményes vezetését. A fő
parancsnokság ismét változott és ekkor Szenotruszov elvtárs kezében volt. Nem 
állítható, hogy ezzel alapos változás, illetve javulás következett volna be. Az in
ternacionalista erők továbbra sem voltak kellően felszerelve, az összeköttetés a 
felső vezetés és a csapatok között rosszul működött. 

Verhnye-Ugyinszk8 vasútállomáson a vasúti kocsik zűrzavara állt elő. A sine-
ken tétlenül ácsorgott a csapatszerelvények vég nélküli lánca. A zűrzavar a har
colni akaró vörösgárdisták között már oly nagy volt, hogy egyes részek saját sza
kállukra támadó terveket készítettek és azon voltak, hogy ezeket meg is való
sítják. Ezzel ellentétben az ellenfél arcvonala még teljesen érintetlen volt és egyes 
fehér bandák fellépése az arcvonal mögött csak növelte a zűrzavart. Ez az anar
chia hatást gyakorolt a konferencia lefolyására is. 

Különböző javaslatokat vitattak meg a front azonnali feladásától egy új Szelen-
ga-arcvonal9 felállításáig és annak az utolsó emberig való védéséig. A konferen
cián a leglehetetlenebb javaslatok hangzottak el. Az egyik elvtárs fantáziájával 
oly messzire ment, hogy szerinte a fehérgárdisták ellen az egyedüli helyes védel
mi vonal a kínai fal lenne. Hogy ezzel a javaslattal csak viccelni akart-e az il
lető, nem lehetett megállapítani. Mindenesetre a legkomolyabb arckifejezéssel ad
ta elő. A konferencia egyfolytában 17 órán át tartott, este 5 órától reggel 10 óráig. 
Elhatározták, hogy dacára az előnytelen helyzetnek, kitartanak és mindvégig har
colnak az ellenforradalom ellen, amíg a Szemjonov-arcvonal helyzetéről világos 
képet nem kapnak . . . A Bajkálon túli védelmi vonalat minden körülmények 
között a végsőkig tartani kell. Világos volt, hogy az előnytelen helyzet a Bajká
lon nem csupán a föhérek és a csehek túlsúlyának, hanem saját szervezetlensé
günknek is volt köszönhető. 

A konferencián Omaszta10 elvtárs politikai vezető elnökletével hármas bizott
ságot választottak, a katonai vezetéssel az internacionalista Singer11 elvtársat bíz
ták meg. A Verhnye-Ugyinszknál előforduló további sikertelenségek az elkövetett 
hibákra voltak visszavezethetők. Mindenesetre a fenti konferencia határozatának, 

6 Kalandarasvili, N. A. (1876—1922) — grúz anarchista. Az egyik legnagyobb szibériai partizán
csoport parancsnoka a Szovjetunió polgárháborúja idején. Bátran és eredményesen harcolt Kol-
csak és Szemjonov, a cseh és más ellenforradalmi csapatok ellen. Partizánalakulatában szép szám
mal harcoltak volt magyar hadifoglyok is, akik a szovjethatalom védelmére keltek. 1921-ben be
lép az OK(b)P tagjai sorába. Irkutszk közelében a fehérekkel vívott harcban esik el. 

7 Lavrov — az első omszki nemzetközi osztag parancsnoka. Kezdetben anarchista, majd bol
sevik. 1918. szeptemberében a visszavonuló anarchisták kivégzik. 

8 Verhnye-Ugyinszk — ma Ulan-Ude — város a Bajkál tótól K-re, mintegy 150 km-re. 
9 Szelenga: folyó Mongóliában és a Szovjetunió Bajkálon túli területén. 992 km hosszú és a 

Bajkálba ömlik. 
10 Omaszta Frigyes — 1917 közepén az irkutszki hadifogoly munkások bizottságának elnöke, 

majd osztagot szervez és ennek élén részt vesz Irkutszkban a szovjethatalomért folyó fegyveres 
harcban. 1918. júliusában a Baj káli Front vezérkari főneke. Szeptemberben a partizánokkal a 
tajgába, a Tungir folyóhoz vonul vissza, ahol 1919. márciusában a fehérek ellen vívott harc so
rán hősi halált hal. Nemzetisége tisztázatlan, a források hol magyarnak, hol osztráknak tart
ják. 

11 Singer, Stephan — osztrák szociáldemokrata, a szibériai hadifoglyok irkutszki kongresszu
sán a habarovszki hadifoglyok képviselője. A kongresszus első titkárává választják, tagja a Szi
bériai Külföldi Munkások Kommunista Pártja KB-nak, 1918. júliusától augusztus elejéig a Bajkáli 
Front parancsnokának helyettese, majd a nemzetközi alakulatok szervezője a Bajkálon túli te
rületen. A fehérek átmeneti győzelme után a tajgába vonul vissza és a Tungir folyónál belehal 
a harc közben szerzett sebébe. 
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Omaszta és Singer elvtársak áldozatkész munkájának volt köszönhető, hogy a 
szükséges visszavonulás Petrovszkij-Zavodon12 és Csitán át elég simán történt. 

Meg kell említeni, hogy nem jelentéktelen szerepet játszottak a sikertelenség
ben Verhnye-Ugyinszknál, hogy Kalandarasvili, Lavrov és Ungar13 csapatai ön
kényesen és önhatalmúlag cselekedtek. Már jóval a Bajkálon túli vörös arcvonal 
felszámolása és az ezt követő, 1918. augusztus 27-én megtartott Kuenga-i14 kon
ferencia előtt, ahol a vezetés partizánegységek szervezését határozta el, kisebb-
nagyobb egységek az erdőbe szorultak. Ez történt már az egyes arcvonalszaka
szok felváltásakor is Nyizsnye-Ugyinszknál, a Bajkálon, Troickoszavszknál a Baj
kálon túl és az Amur területén is, ahol az egyes levált csapatrészek, az össze
köttetést elveszítve, a szibériai őserdőkben folytatták a harcot. 

Hány ilyen internacionalista partizánegység működött Kelet-Szibériában az 
1918-tól 1920-ig terjedő időben, azt sohasem lehetett megállapítani. Ennek kü
lönböző okai voltak. Közrejátszott az is, hogy az ellenséges hírszerzés megnehe
zítése végett a reguláris vörösgárdista, valamint internacionalista egységek fel
állításakor nem fektettek fel állománylajstromot. A hadmüveletek folyamán 
egyes egységek létszáma megnövekedett, míg másokat feloszlattak és állományu
kat más egységekhez küldték. Kétségtelen, hogy sok internacionalista készített fel
jegyzéseket és vezetett naplót. A legtöbb ilyen feljegyzés azonban a harcok során 
elveszett vagy meg kellett semmisíteni, nehogy az anyag az ellenség kezébe ke
rüljön. A kevés életben maradt internacionalista—partizán pedig a világ min
den részébe szétszéledt, így a következő (utólagos?) leírások csak megközelítő 
képet adnak a teljes mozgalomról. A vezető elvtársak között igen nagyok voltak 
a veszteségek és még ma is alig találhatók nyomok a száz főnél nagyobb létszámú 
partizánegységek harcáról. Majd minden elszigetelten harcoló kis egység az utolsó 
emberig megsemmisült. Ezrek bolyongtak az erdőkben és pusztultak el a hideg 
és az éhség következtében. Arról a kevés egységről sem lehetett többé semmit 
hallani, amelyeknek sikerült magukat átverekedni Kína és Mongólia területére . . . 

1918. augusztusában egy Renn nevű tiroli elvtárs vezetésével 80 fős egységet 
küldtek az Irkutszk—Angara vonaltól délre, hogy a krasznojarszki csapatokhoz 
lőszert szállítson. Mind több és több hadifogoly, internacionalista és vörösgárdista 
csatlakozott ehhez az egységhez, úgy, hogy Balaganszk vasútállomásra érve szá
muk már meghaladta a 250 f ő t . . . 

Ugyanez történt Schiele, König, Schwarz és Reitzner, valamint Hoffer, Her
mann és Migvai egységeivel is. A legnagyobb nélkülözések közepette sikerült 
Kahlhammer elvtársnak egy kisebb egységgel a . . . csapathoz Silkába e l ju tn i . . . 
Az internacionalisták egy igen erős partizánegysége orosz egységekkel együtt 
Botszekarovo és Blagovescsenszk között gyülekezett. Seja település irányában az 
őserdőbe vette be magát. Az üldöző japánok Seja magasságában beérték, majd 
súlyos harcok után szétszórták őket. 

December végén egyes internacionalistáktól olyan hírek érkeztek, hogy az egész 
egység majdnem teljesen felmorzsolódott a japánok elleni harcban. Egy kis ré - ' 
szűk megkísérelt az Aldanon15 át az Ohotszki tengeröbölhöz kijutni, egy másik 
részük az Oljokma folyó irányába menekült. E két egységről sem lehetett többé 
semmit hallani. Több ilyen egység hasonló módon tűnt el, csak kis részük egye
sült az orosz partizánokkal. Sok egység, melyek orosz támogatás nélkül, önállóan 
működtek, felőrlődtek a harcban. Az akkori komoly helyzet, mely annak követ
keztében alakult ki, hogy nagy -ellenforradalmi erőket vontak össze a Bajkál és 

12 Petrovszkij-Zavod — ma Petrovszk-Zabajkalszkij — város a Szovjetunió Bajkálon túli terü
letén, a szibériai vasútvonal mentén, Ulan-Udétól K-re, mintegy 150 km-re. 

13 Ungar Sándor — hadnagy. 1915-ben orosz fogságba esik. A krasznojarszki, majd a tomszki 
hadifogolytáborba kerül. 1918. áprilisában a tomszki szervezet küldötteként részt vesz Irkutszk-
ban a szibériai internacionalista hadifoglyok kongresszusán, ahol beválasztják a KB-ba. Május
ban Irkutszkban egy nemzetközi zászlóalj parancsnoka, harcol Szemjonov és a fehércsehek el
len. 1918. szeptember elején a fehérek fogságába esik és kivégzik. Nemzetisége tisztázatlan — 
egyesek osztráknak, mások magyarnak tartják. 

14 A visszaemlékezés írói Kuengát összetévesztik Urulgával^ ahol a kérdéses konferenciát tar
tották. 

15 Aldan: folyó a Szovjetunió Bajkálon túli területén. 
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az Amur vidékén, a vöröskatonákat arról győzte meg, hogy igen kemény küzde
lem előtt állnak, melynek végső kimenetele előre nem látható. Mindenki előtt 
világos volt, hogy kemény, hónapokig tartó partizánharcok elé néznek, s ezek szo
rosan összefüggnek a Szibéria felé előnyomuló szovjet csapatok ténykedésével. Az 
a remény, hogy nemsokára várható a vörös csapatok nyugat felőli előretörése, és 
az a biztos meggyőződés, hogy a parasztság általános felkelése . . . minden bizony
nyal bekövetkezik, erősítette a szorongatott helyzetben levő szibériai forradalmi 
erők szellemét. A parasztok elég tapasztalatot gyűjtöttek, tudták, mi vár rájuk, 
ha az ellenforradalom a hatalmat megtartja. Az embertelen kizsákmányolás, a kö
nyörtelen elnyomás határtalan gyűlöletet ébresztett az elnyomókkal szemben. Csak 
a fehérkozákok kancsukája, melyet igen gyakran használtak, volt képes az álta
lános felkelés időpontját kitolni. Mindenesetre arra nem lehetett számítani, hogy 
a szibériai parasztok tömege 1919 tavasza előtt akcióba lépne. 

Az 1918-as év tanulságai azt sugallták, hogy egy szűk területre korlátozott fel
kelés kudarcra van ítélve. Erőltettük a kis egységek harctevékenységét, hogy meg
akadályozzuk a fehér és a japán erők összpontosításának a lehetőségét saját na
gyobb csapatrészeink ellen. A nagyobb egységekkel folytatott harc, azok hiányos 
ellátottsága miatt, előnytelen lett volna és lehetővé tette volna a fehérek teljes ak
tivitásának kifejlődését. 

A vörös csapatokra az a feladat várt, hogy az ellenség erőit részekre bontsak. 
Az internacionalisták belátták, csak egy lehetőségük van: teljesíteni forradalmi 
kötelességüket, harcolni az ellenforradalom bukásáig, és kerüljön bármibe, fog
csikorgatva kitartani, vagy elpusztulni. Azok az elvtársak, akik ezt nem látták 
be és a vörös csapatoktól elfordultak, a hadifogolytáborokba és a munkahelyek
re menekültek. Ezek nagy részének az lett a sorsa, hogy egy gödörbe bekapar
ták őket. Ily módon Acsinszkban mintegy 80 hadifoglyot kivizsgálás nélkül, rövid 
úton agyonlőttek. Krasznojarszkban, valamint Jenyiszejszkben mintegy 150-et, Ir-
kutszkban, Nyizsnye-Ugyinszkban és Kanszkban 350-et, Berezovkán és Verhnye-
Ugyinszban 650-et (köztük 250 kínait), Csitában, Pescsankán, Makarjevóban, Bor
zián, Daurijában, Nyer esi nszk ben, Sztretyenszkben és Andrianovkán 600-at, Bla-
govescsenszkben 250 hadifogolyot, míg az irkutszki felkelésben való részvétel 
miatt 60 hadifoglyot lőttek agyon. . . Habarovszkban a fehérek (Kalmikov) a tá
bor zenekaráriak zenészeit is agyonlőtték. Ha mindehhez hozzászámítjuk, a fehé
rek uralma alatt a fegyházakban elpusztult foglyokat — legnagyobb részüknek 
semmi köze sem volt az internacionalistákhoz —, akkor az áldozatok száma 
több ezerre emelkedik. 

Áttérés a partizánháborúra 

Az 1918-as forró augusztusi napokban, amikor sok vörös csapatrész özönlött 
vissza a frontról és Csitában elhatározták ezek újjászervezését. Silov elvtárs Pet-
rovszkij-Zavod magasságában egy új arcvonal létesítését tervezte. Mielőtt azon
ban az újjászervezés végrehajtása megtörtént volna, a körülmények úgy alakul
tak, hogy a terv megvalósítására már gondolni sem lehetett. 

Augusztus utolsó felében a többszörösen előforduló fegyelmezetlenségek hatá
sára kellemetlen zavar állt elő, amely komolysága dacára nem .nélkülözte a ko
mikumot sem. Egy anarchista csoport, Peresagin vezetésével, támadást hajtott 
végre a csitai bank ellen, ahonnan csaknem az egész készlet aranyat, ezüstöt és 
más értéktárgyakat ellopták. Ez a bankrablás oly hirtelenül és váratlanul tör
tént, hogy az internacionalisták a Peresagin ellen kiadott parancsot nem tud
ták kellő gyorsasággal és erővel végrehajtani. A nemzetköziek azt gondolták, 
hogy csupán az anarchisták elleni provokációról van szó, akikhez bizonyos számú 
volt hadifogoly is tartozott. Ez azt eredményezte, hogy Peresaginnak sikerült 
övéivel együtt kelet felé eltűnni. Amint az internacionalisták parancsnoksága — 
abban a biztos tudatban, hogy valami félreértésről van szó — cselekvésre szánta 
el magát, a városban különös kép fogadta. Peresagin az összes papírpénzt érin-
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tétlenül hagy ta . . . A helyőrségek és csapatok — a Blagovescsenszk felé vezető 
vasútvonal mentén végig — utasítást kaptak: Peresagint és anarchistáit tartóz
tassák fel, fegyverezzék le és adják át a forradalmi törvényszéknek. Végül is a 
pénzt Blagovescsenszk állomásán sikerült tőle visszaszerezni... az elrabolt kincset 
az ottani állami bankban letétbe helyezték.. . . 

A Tungir-csoport már a Csitában elhatározott átszervezés során megalakult. 
Nevét a Tungir folyóról kapta, ahol a későbbiek során tevékenységük bázisa 
volt. . . Kezdetben az egység 300 fő erősségű volt. Nemzetiségek szerint 10 orosz, 
40 magyar, a többi osztrák és német. Az egység politikai vezetője a Centroszi
bir16 tagja, Prokopjev elvtárs, aki körülbelül 50 éves hivatásos forradalmár, tehet
séges technikus volt. A Verhnye-Ugyinszk—Mogocsa menti harcok után, főleg 
orosz elvtársakból álló egységével, délre szorult.... Élelem hiánya miatt a cso
port tagjai út közben valószínűleg éhen haltak. Mindenesetre további sorsukról 
semmi értesülés nincs. 

A Tungir-csoport legnagyobbrészt kommunistákból állt, akik sok harc köze
pette megismerték és megtanulták értékelni egymást. A Tungir-csoporthoz tar
tozott az első irkutszki internacionalista ezred maradványa, valamint az omszki 
második partizánzászlóalj is, és az első irguneri lovasezred. A forradalmi hadi
tanács elnökévé Omaszta elvtársat választották. A haditanácshoz tartoztak még 
Singer elvtárs — az osztrák hadsereg volt tisztje — mint katonai vezető, Lucha-
nek elvtárs — szintén volt tiszt — mint helyettes, Schwabenhausen, az élel
mezés vezetője, Weissmann, az összekötő alegység vezetője, Stiller, a szállítás fő
nöke, valamint Mensik, mint tolmács. A három utóbbi elvtársból állt a tájékoz
tató egység. A feladatot, melyre a Tungir-csoport vállalkozott, nyilatkozatban 
fektették le és ezt a csoport minden tagja aláírta. A nyilatkozat szövege a követ
kező volt: 

„Minden forradalmár, aki hajlandó önként, fegyverrel a kézben a proletárfor
radalom győzelmérért harcolni, csatlakozhat az egységhez. Saját kezű aláírásá
val kötelezi magát a katonai elöljáróival szembeni fegyelmezett magatartásra. A 
forradalmi haditanács utasításainak feltétel nélkül érvényt kell szerezni és a 
munkásosztály érdekeit tudásunk és életünk teljes odaadásával kell védelmezni. 
Az orosz forradalom végleges győzelme után, zárt forradalmi egységekben, hazánk 
rendelkezésére fogunk állni." 

Az utolsó mondat a forradalmi beállítottság megítélése szempontjából különö
sen említésre méltó. Kiolvasható belőle, hogy a hadifoglyaink, a partizánok, mi
lyen reményeket tápláltak a forradalomnak a saját hazájukba való átterjedése 
tekintetében. 

Egy német tartalékos hadnagy, Schiele vezetésével 70 fő egyetértett a határo
zattal, de ennek ellenére déli irányba, Mandzsúria felé való távozásra kértek en
gedélyt. Ez a 70 fő Mogocsában elvált az egységtől. Novemberben Schiele elv
társ egy kínai vezetővel visszatért és közölte, hogy az áttörés sikerült, csak ki
sebb fehérgárdista egységekkel találkoztak, melyeket megvertek. Egységének sike
rült viszonylag kis veszteséggel elérni Mandzsúriát. Kínába érkezve. . . lefegyve
rezték és internálták őket. Visszatérésének az volt az oka, hogy a többieket is rá
bírja példájának követésére. Tervével csak kevés eredményt ért el. Csupán né
gyen távoztak el vele, hogy egy bizonytalan sorsnak menjenek elébe. Négyőjük 
közül Kremer és Schmied neve azon a halállistán olvasható, akiket Blagoves-
csenszkben agyonlőttek. 

A Tungir-csoport többi tagja, amíg lehetőségük volt a proletárforradalomért 
harcolni, nem hagyta magát lefegyverezni, és internálni. A csoport a Tungir tér
ségében, egységes vezetés mellett, 1919. májusáig tevékenykedett, Ezen időpont 
után csak kisebb csoportok léteztek, melyek részint elestek, részint más parti
zánegységekhez csatlakoztak. A Tungir-csoport néhány harcosa eljutott egészen 
Oljokminszk területére. 

16 Centroszibir — a Szibériai Szovjetek Központi Végrehajtó Bizottsága orosz nyelvű rövidíté
se. A Centroszibir a szibériai szovjetek első, Irkutszkban tartott kongresszusán, 1917. november 
6-án alakult meg. 
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A Tungir-csoport elővédje 1918. augusztus 25-én a Nyercsa folyón átvezető híd
nál, mely néhány kilométerre fekszik a nyercsinszki vasútállomástól, ellenséges 
harci egységre bukkant, mely a hídfőt tartotta megszállva. A fehérkozákok ab
ban a hiszemben voltak, hogy miután Peresagin anarchistái már áthaladtak a vá
roson, újabb vörös csapatokkal nem kell számolni. Nyercsinszk város arról volt 
nevezetes, hogy . . . a politikai száműzötteket- innen vitték kényszermunkára. A 
lakosság nagy része azon száműzöttek leszármazottja, utódja volt, akik életüket ál
lati munka közben, mint leláncolt foglyok, az ólombányákban hagyták. A vörös 
csapatoknak nem állt szándékukban harcba bocsátkozni. Nyercsinszk megszállá
sával nem akartak időt veszíteni. Miután azonban értesültek [arról], hogy a vá
rosban valamennyi vörösgárdista, vöröskozák, a szovjetek tagjai és a pártbizott
ság letartóztatva börtönben szenved — sőt egy részüket már ki is végezték —, 
harcra határozták el magukat. A hidat az ellenség tartotta megszállva és az elő
őrsök veszteségek árán sem tudták azt elfoglalni. Egy különös eset a végsőkig 
fokozta a vörösgárdisták haragját. Nem messze a vasútállomástól mintegy 70 tel
jesen megcsonkított vörösgárdista tetemére találtak. Azonnal támadásba len
dültek és négy óra leforgása alatt a város a partizánok kezében volt. A fehér
kozákok, röviddel a város bevétele előtt, a börtönök foglyainak nagy részét le
mészárolták . . . A kivégzéseket a fehér városparancsnok, egy cári tiszt rendelte 
el és vezette személyesen. Majd, amikor a vörösök elfoglalták a várost, a laká
sán elbújt. Ezt néhány túlélő fogolynak sikerült megfigyelni. Hamar felkutatták 
és minden teketória nélkül a helyszínen agyonlőtték. A börtönt alaposan át
vizsgálták és az életben maradottakat, miután letartóztatásuk okairól kikér
dezték őket, szabadon engedték. 

Urulga magasságában a csoportot távirat várta azzal a paranccsal, hogy Kuen-
gában17 várják meg a konferenciát. Az alakulat a konferenciára néhány elvtár
sat delegált . . . 

Urulga csak 131 kilométerre fekszik Csitától keletre, a vasútvonal mentén. 
1918 végén itt találkoztak a különböző Bajkálon túli vörös csapatok maradvá
nyai, hogy további ténykedésükről határozzanak18 . . . A napirenden négy kérdés 
szerepelt: 

1. A csitai bankrablás. 2. A reguláris hadsereg és az internacionalista egysé
gek felszámolása. 3. A szovjetek szerveinek felszámolása. 4. Anyagi és pénzügyi 
problémák. 

Már a napirendből is kitűnik, milyen fontosságot tulajdonítottak a 2. pontban 
felsoroltaknak. A többség jól látta, hogy rákényszerültek a szervezett hadsereg 
feloszlatására és ideiglenesen a partizánháborúra kell áttérniök. 

A konferencia küldötteinek nehezükre esett, hogy nyíltan elismerjék a pilla
natnyi súlyos helyzetet és a szükséges következtetéseket levonják. Ezért időztek 
oly sokat a napirend első pontjánál. Végül is nem lehetett ezt a pontot a vég
letekig elnyújtani. Rövid áttekintés következett a jelenlegi helyzetről, bolsevik 
önkritika. De nem maradnak sokáig lehorgasztva a fejek . . . Nincs egyetlen egy 
küldött sem, aki a harc feladására gondolna. A harcot más formában kell foly
tatni. Partizánfegyverrel — az ellenforradalmi csapatok nyugtalanítására, a pro
paganda szellemi fegyverével, az agitációval — a forradalmi hullám továbbter
jesztésére. És így egyhangúlag elfogadják a nehéz határozatot: 

A forradalmi haditanácsot megbízzák a frontok felszámolásával. Mély baráti 
elismerést nyilvánítottak a hős forradalmi csapatoknak, amelyek a hónapokig 
tartó kemény harcban mindvégig hűek maradtak. 

A forradalmi haditanácsot utasítják, hogy az internacionalistákat minden szük
ségessel lássa el, hogy az őserdőbe visszahúzódva terveiket valóra váltsák. Minden 
forradalmi szervezet köteles őket a szükséges támogatásban részesíteni. 

17 A konferenciát Urulgában tartották. 
18 A konferencián részt vett Szergej Lazo is, a Szemjonov atamán ellen harcoló szovjet csapa

tok parancsnoka. 
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Az adott körülmények között ez volt az egyedüli helyes megoldás. A Vörös 
Gárda lelkileg — dacára a kiállott nélkülözéseknek és az előnytelen helyzetnek 
— igen jó állapotban volt. A harci kedv — az utolsó emberig is ellenállni a 
gyűlölt fehérgárdistáknak — szilárd volt. És ez diktálta a további ténykedé
seiket is. 

Egy nagy mulasztást is megemlítek, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a kuengai19 határozatokat nem tudták teljesen kihasználni. A szibériai Vörös 
Gárda orosz elvtársai rendelkeztek helyi ismeretekkel és jártasak voltak a kü
lönböző nyelvjárásokban is . . . A Szovjetunió távolkeleti részén a lakosság sok
félesége a legszínesebb. A Bajkál mellett, az Amur, az Oljokma és az Usszuri 
területén és egészen fel a tengeröbölig.. . a népek tucatjai laknak. Az oroszo
kon kívül láthatók itt koreaiak, kínaiak, lengyelek, tatárok, lettek mandzsuk, 
mordvinok, észtek, kaukázusiak és zsidók. . . Ehhez jönnek még a félnomád 
népek, mint a jakutok és bur já tok. . . A szibériai nomád és félnomád népek 
főleg rénszarvastenyésztéssel, vadászattal és halászattal foglalkoznak. Elszórtan 
aranyat is kutatnak. A cári időben igen alacsony kulturális szinten álltak és 
természetesen analfabéták voltak . . . 

Az orosz partizánok nagy része, azok, akik száműzetésben és kényszermunkán 
voltak, ismerték a szibériai őserdő egy részét, a legfélreesőbb aranybányákban 
dolgoztak és értettek a vadászathoz, halászathoz. Mindenekelőtt szokva voltak 
a szibériai őserdők mostoha klímájához,. . . a terület vadságához, A szibériai ős
erdő télen az emberrel szemben olyan követelményeket támaszt, amelyek el
viselésére csak a szibirjakok20 képesek. 

Minderről semmit sem tudtak az internacionalisták és közülük is mindenekelőtt 
az ipari proletárok. A mostoha Szibéria azonban e tulajdonságokat a legnagyobb 
mértékig megkövetelte. Nem véletlen, hogy azok az internacionalisták, akik ko
rábban parasztok, zsellérek voltak, mutatkoztak e harcban a legkitartóbbnak. 
Az éhséget, a hideget és a partizánok legnagyobb ellenségét, a fehérgárdista 
zaklatásokat a legjobban viselték el. És nagy hiba történt, hogy őserdőt ismerő 
kísérőket nem, vagy csak nagyon keveset osztottak be az internacionalisták 
mellé. 

Sem a távolság, sem a tundra, sem a jég, sem az éjszaka nem tudtak minket 
harcunkban megakadályozni. Éljen a szovjethatalom — hirdették a magyar, német, 
cseh és lengyel vörösgárdisták. Előre vörös partizánok! Előre a Csendes-óceánig! 
Proletárok, ébredjetek! Álljatok csatasorba, hogy nemsokára a földön is az le
gyen, ami a mesében van! 

Az őserdőben 

... 1918. szeptember 7-én indult el Mogocsából a Tungir-csoport, miután az el
lenség már annyira megközelítette őket, hogy további ottlétük a biztos pusztu
lásukat jelentette volna. Mogocsa egy 2000-es lélekszámú falu21 az Amazar folyó 
és az Amur vasútvonal22 mentén. Lakói zömében vasúti munkások és aranymosók. 
Innen, mintegy 100 km hosszúságban északnyugati irányban, egy út vezet a Tun-
girhoz. . . Belőle jobbra is, balra is erdei ösvények — úgynevezett tropinkák — 
ágaznak az aranygödrökhöz. Egyike a legnevezetesebb aranymezőknek Verhnye-
Mogocsa. Az út 30-, 45-, 67- és 95-ös kilométerköveinél fakunyhók álltak. Szurok-
feketék voltak a füsttől és tele voltak poloskával. Ezek az odúikhoz hasonló házak 
szolgáltak télen az aranymosóik szállásául. 

A Tungir-csoport most 193 főt számlált : 123 osztrák és német, 42 magyar, 7 cseh, 

19 Itt szintén az urulgai konferencia határozatáról van szó. 
20 Szibi r jak: szibériai (férfi) 
21 Mogocsa — jelenleg mintegy 17 ezer lelket számláló város. 
22 A t ranszszibér ia i vasú tvona l ró l van szó. 
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4 olasz és 7 asszony23. Fegyverzetük 4 géppuska, 300 puska és 40 000 töltény volt. 
Ezen kívül egy pár hónapra való élelmet : rizst, kását, konzervet, valamint ruháza
tot és lovakat is vittek magukkal. 

Mogocsából való kitörésük előtt csak kisebb-nagyobb harcokban volt részük, de 
ezek a körülményekhez képest kevés veszteséggel jártak. Szeptember 9-én a ban
ditákkal vaió összeütközésnél 4 ember eltűnt. Szeptember 4., 6. és 8-án az elő
őrsök és őrszemek 5 halottat vesztettek, míg 4 ember könnyebben megsérült. 
A szeptember 5-től 25-ig terjedő időben 7 partizán a Tungirba fulladt. . . 

A csoport 8 napon át menetelt egy kocsival félig-meddig járható úton, a nagy 
aranybányák mellett, 96 versztnyire minden emberi településtől. Itt kezdődött az 
út és ösvény nélküli mocsár-vad on, ahol kocsival tovább közlekedni már nem le
hetett. Embertől, állattól egyaránt óriási erőfeszítést követelt ez az út. Előttük volt 
a tundra (mocsaras áthatolhatatlan őserdő). A terhet háton cipelve próbáltuk 
tovább vinini. Nemsokára azonban ez sem ment. A lovak elsüllyedtek a mocsár
ban, . . . vagy eltörték lábukat a köves iszapban. Ekkor tutajokat kezdtek építeni, 
hogy ily módon jussanak tovább. Szaporán dolgozott mindenki, így néhány nap 
múlva elkészültek a munkával. 10—12 db, mintegy 5 méter hosszú fenyőfa alkotott 
egy tutajt. A fákat fűzfavesszővel kötözték össze, hozzá tartozott még egy fenyő
szál, mint kormányrúd. A tutajokra hántolt fatörzseket is ralktak, ponyvával leta
karták, hogy azt a látszatot keltsék, hogy ott lövegeket szállítanak. Hogy ez sike
rült is, az kiderül azokból az ellenforradalmi erőktől származó táviratokból, me
lyek egész vörös partizánhadosztályról — nehéztüzérséggel — tudósítanak a 
Tungir erdeiből . . . 

A partizánok 25 tutajt készítettek, mindegyiket mintegy 50 pud élelmiszerrel 
terhelték meg. Személyzetük egyenként mintegy 4—8 fő volt. így indultak az 
ismeretlen felé, ahonnan, egyesek már vissza sohasem tértek. Az első tutajon az 
ezred zászlaja lengett2'', melyre a partizánok törhetetlen hűséget esküdtek. Az ős
erdő vadonjában felcsendült az Internacionálé: „Föl, föl, ti rabjai a földnek!" 

Néhány napi menet után — ezen az ismeretlen folyón — egy-két elvtársunk a 
vízbe fulladt. Vízesések, a vízsodrások, a kisebb-nagyobb, víztükör alatti szirtek 
áldozatokat követeltek. Egyes tutajok szétszakadtak és így elveszítették az élelem
nek majd a felét. Hároim heti északi irányba haladó tutajozás után valóságos szik
latengerhez ért a menet, melyen keresztül már alig volt áthatolása mód. Ezenkívül 
a folyó kezdett befagyni, és naponta megtörtént, hogy a partizánoknak derékig a 
jeges vízben állva kellett a tutajt kiemelni. Ezek után elhatározták, hogy a tuta
jokat elhagyva az ott elterülő hegységben fognak áttelelni. A csoport egészen a 
Tungir-kanyarig jutott, ahová a Csaromnaja folyó torkollik. Ami az élelmiszerek
ből megmaradt, azt magukkal vitték. A lovak a part mentén haladtak, nagy ré
szük eltűnt, részint vízbe fulladtak, részint eltévedtek a tajgában. Kunyhókat 
kezdtek építeni, és alig két hét alatt a folyó mindkét partján 14 szálláshely épült 
fel. A legfőbb ideje is volt, mert a hideg teljes erővel rájuk tört. A kunyhók egy
másba kapcsolódó fatörzsekből... épültek, körben földdel betakarva. A hőmérsék
let itt télen gyakran mínusz 60 fok alá süllyed, a házakat ezért bizonyos mérté
kig melegen kell tartani. A kályhákat agyagból készítették, mely itt annyira 
aranytartalmú volt, hogy száradás után valósággal ragyogtak. Minden kunyhónak 
10—15 lakója volt. A kunyhók egy részét a hegyekben építették. A könnyebb 
munkát a fizikai munkához nem szokott elvtársak kapták. 

Keprits professzor kapta azt a feladatot, hogy az élelmet a tutajoktól az építke
zés színhelyére szállítsa. Keprits. 45—50 év körüli, erőteljes ember volt, dús, hosz-
szú szakállal. Külsőleg karikatúrája volt az igazi tudós embernek. Szabad idejé
ben mindig valami problémán töprengett. A lövészárokban ő volt a legnagyobb 
sztoikusok egyike, akiket a Bajkál-hadsereg ismert. A legnagyobb gondja a nagy 

23 Ha a számokat összeadjuk, az összlétszám nem egyezik. Ez nyi lván abból adódik, hogy a 
felsorolásból h i á n y z a n a k az orosz par t izánok , holot t a későbbiek során emlí tés tö r tén ik ró luk. 

24 Az irkutszki internacionalista ezredről van szó. 
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szemüvege volt, amelyre nagyon vigyázott és amelyet állandóan tisztogatott. Sem
mivel sem lehetett egyensúlyából kimozdítani. Páratlan lelki nyugalommal hatolt be 
a fehéreik háta mögé, amíg csak lőszere tartott. Csak akkor mozdult el helyéről, 
ha újabb lőszerre volt szüksége. Minden visszavonulás kihozta a sodrából, ilyen
kor szidta a világ proletárjainak kötelességmiulasztását, hogy így cserben hagyták 
a Tungir-partizánokat. A Baj kálón túli terület majd valamennyi arcvonalán har
colt. Gyűlölete a kizsákmányolók ellen mérhetetlen volt, így került a forradalmi 
proletárharcosok közé . . . A harcban nagyon jól megállta a helyét, de aimikor néha 
fizikai munka végzéséről volt szó, teljesen tehetetlenné vált, és olyan volt, mint 
egy kisgyerek, 

A professzornak adott feladat bizonyosan nem kívánt különös képességeket 
Lova hátára a zsákokat kötéllel kötötte fel. Az út nélküli terepen, ahol mind a ló, 
mind a vezető gyakorta botladozott, a zsákok állandóan csúszkáltak, és ahelyett, 
hogy a ló hátán maradtak volna, mindig annak hasa alatt lógtak. Végre elfogyott 
a türelme és egy erőteles „állj !" szóval megállította lovát. 

A ló elé állt, annak fejét füleinél fogva a magasba emelte, szigorúan a szeme 
közé nézett és hosszú erkölcsi prédikációt tartott neki, mely a következőképpen 
kezdődött : \ 

„Te fehérgárdista, te buta öszvér, hol marad a te forradalmi kötelességed... 
stb." 
. Az áttelelés első szakaszában a partizánok tűzifa beszerzésével foglalkoztak, 

asztalokat, padokat, priccseket készítettek. A folyami utazás alatt átnedvesedett 
élelmet meg kellett szárítani. Lisztjük kevés volt, így a kukorica- és hajdinakása 
képezte a fő élelmet. A kenyeret úgy készítették, hogy a hajdinát a kályha köze
lében megszárították és fahengerek közti porrá őrölték. Kis fantáziával úgy né
zett ki, mint a kenyér, de az íze az természetesen egészen más volt. Lassacskán 
eljött az ideje, hogy a lovak levágását is elkezdjék. Csak kettőt tartottak meg, de 
később, a húshiány miatt, ezek is a többiek sorsára jutottak. A téli munka vég
zésére szabályos tervet készítettek. A szabó- és cipészbrigádok a már erősen meg
viselt ruházat javításával foglalkoztak. Egy vadászbrigád pedig arról gondosko
dott, hogy állandóan vadhús kerüljön az asztalra. Mindent elejtettek, ami a pus
kájuk elé került: nyulat, rókát, farkast, vadmacskat, őzet, foglyot és nagyon; sok 
fajdkakast. Sikerült egy pár medvét és két bölényt is elejteni. Halat nagy mennyi
ségben fogtak. . . Amint a befagyott folyó a halászatot már nem tette lehetővé, 
lyukakat robbantottak a jégen, zsákokat lógattak bele és így fogták a halat. 

König elvtárs egy nap egy kékrókát ejtett. Természetesen ez is a fazékba került. 
A bőr lenyúzásakor a szőrme darabokra szakadt. Egyiküknek sem volt fogalma 
arról, hogy egy ilyen szőrme mily nagy értékű . . . 

Az igen nagy mennyiségben található bogyók, melyek még fagyott állapotban 
is gyűjthetők voltak, némi változatosságot jelentettek élelmezésükben... Minden
esetre a bogyók gyűjtése télen igen hasznos volt. Ezenkívül különféle tanfolyamo
kat szerveztek, melyeken az elvtársak felváltva vettek részt. A marxisták, a szo-
ci álforradalmárok és az anarchisták között néha nagyon éles vita fejlődött ki. 
A tananyag egyébként szűkös volt. Bár néhány könyvet magukkal hoztak, köztük 
a Tőke II. részét is, ez utóbbi kivételével oktatási célra nem igen voltak alkal
masak. 

A tanfolyam fő témáit a szovjet kormány jövőjéről, a szovjethatalomnak Né
metországban való megteremtéséről szóló beszélgetések képezték, amikor is a gaz
dasági és politikai stratégia kérdéseiről pontos terveket is készítettek. 

A Tungir-partizánok megkísérelték, hogy kapcsolatba kerüljenek a környék ős-
lakóival; az orotsonokkal, és néha a jakutokkal is összejöttek. Az orotsonok pár
ezer lelket számláló nomád törzs tagjai voltak, akik saját nyelvüket beszélték. 
Állításuk szerint még mintegy tízezren voltak. Elképzelésük az ezerről minden
esetre kétségbe vonható, 'mert sokuknál a százig való számolás is alig ment hi
bátlanul. Sem írni, sem olvasni nem tud tak . . . Fakéregből készített sátraikat 
minden nap máshol ütötték fel. Szövetet, vásznat ritkán lehetett náluk látni. Ap-
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róságok mellett ritkaságokat is csereberéltek a vásári árusokkal. Ruházatukat 
szőrméből, úgynevezett alsóruházatukat pedig halbőrből készítették. Faragásban és 
vésésben művészek. Saját természetvallásuk van. A hagyomány szerint a Dzsingisz 
kán által elűzött tunguzok leszármazottai . . . Az orotsonok, a többi nomád néphez 
hasonlóan, a cári uralom alatt a biztos megsemmisülés elé néztek, A kozákok 
évszázadokon át vérfürdőket rendeztek közöttük. A kereskedők és az ügynökök 
ezen vadásztörzseknek a szőrméért és az aranyért alkohollal és- vérbajjal fizettek. 
A legbékésebb szibériai nomád törzsekhez tartoznak, akik kizárólag vadászatból, 
halászatból és rénszarvastenyésztésből élnek. A szelídített rénszarvas a háziálla
tuk, a tejelő és hátasállatuk. Az őskommunizmus egy bizonyos formájában élnek . . . 

Zavart okozott az addigi harmonikus életben egy Ramsevics nevű elvtárs meg
jelenése, aki korábban a cári hadseregben ezredes volt, és akit Prokofjev elvtárs 
igazolt. Az amuri forradalmi tanács igazolása volt birtokában. Azt javasolta a 
partizánoknak, hogy erőszakkal vágják magukat keresztül Mandzsúria felé, a 
japán vonalakon keresztül. Singer, Suchanek és néhány anarchista egyetértett e 
javaslattal, míg a többiek, főleg Weissmann-5 és Omaszta, élesen felléptek ellene. 
Két elvtárs, aki elkísérte, soha többé nem került vissza. 

Mogocsában mintegy 600 japán katona állomásozott, és a vasútvonalat is ők 
tartották megszállva. A híreik szerint azokon a pontokon, ahol a csoportunknak ki 
kellett volna törni2(i, mintegy ezer japán volt összpontosítva. Ezenkívül Mogocsában 
volt az egész Szemjonov banda, a hírhedt „Mogocsai expedíció", továbbá egy 
része a vad Dubeszin-különítménynek . . . mintegy 600—700 fővel. Egy úgynevezett 
csdtai zsidó csoport, 300—400 fővel, zsidó kereskedők gyermekeiből, továbbá egy 
íüzércsoport, műszakiak és t r é n . . . 

1919. január. Egy előörscsoport 8 fővel, mintegy 8 kilométernyi távolságra a 
főcsoporttól, egy egyszerű óvóhelyen tartózkodik. A kemény hidegben senkinek 
sem jutott eszébe, hogy orrát kidugja a szabadba. Az egyik nap, úgy éjfél felé, 
lélekszakadva azzal a riasztó hírrel jött a koreai hírszerző, hogy ,,lovas kozákok 
érkeztek Tupikba. . . " Rövid megbeszélés következett. Kimmel, a hírszerzővel, 
kilencen vannak . . . Tupik 10 kilométerre van az előőrstől. A kis csapat haladék
talanul útra kél. Két óra felé Tupikhoz érkeznek. A kilenc főt három csoportra 
osztják. Óvatosan kúsznak a nagy épület felé, ahol a hírszerző szerint a kozákok 
tartózkodnak. Az ablakok deszkával vannak beszögezve, így kézigránáttal nem 
tudunk támadni. 

Halotti csend! Miért nincsenek őrök felállítva? Miért ilyen elővigyázatlanok? 
Az ajtó be van zárva. A partizánok szorosan a fal mellett állnak. Az egyik cso
port kis lőtávoilságban a fák mögött készenlétbe helyezkedett. Még mindig semmi 
mozgás. Menschik elvtárs, aki a legjobban beszél oroszul, kopog az ajtón. Bentről, 
női hang válaszol. Mensehik elvtárs bebocsátást kér, mondván, már félig meg
fagyott, 

Az ajtó kinyílik, berohan hat partizán. A földön horkolva alszik a hét kozák. 
Felébredve a lármától, egyesek kibújnak prémjeikből és fegyvereik után nyúlnak. 
Kiáltás: — „Ne mozduljanak! Fel a kezekkel!" — és az előretartott fegyverek 
gyorsain meggyőzik őket a helyzetről. Mind felkeltek, a vállukon levő kábátokon 
csillognak a tiszti rendfokozatok. Néhány pillanat alatt az egyik sarokba terelik 
őket. És ekkor a partizánok csodálkozva hallják a kiáltásukat: „Ne lőjetek! A ti 
elvtársaitok vagyunk!" A magyarázatok semmi hatást nem gyakorolnak a parti
zánokra, A rendfokozatok, a, vállapok túl erősen hatnak. Az egyik kozák élőre !é'~> 
és megnevezi magá t . . . A motozás során hitelt érdemlő okmányokat vettek el tőle. 
Ekkor egy másik is előlépett és bemutatkozott . . . Berger elvtársunk felismerte, 
valóban, az Ónon folyó menti harcok során a vörös kozákok vezetője: volt, 

25 Weissmann — 1917. decemberében alapí tó tagja az I rku t szkban dolgozó hadifoglyok bolsevilc 
szervezetének. 1918. m á j u s á b a n osztagával részt vesz I rku t szk véde lmében , majd a B a j k á l j a 
túl i F ron t had t áp főnöke . Szep temberben Mogocsából a Tung i r -pa r t i zánokka l a ta jgába vonul . A. 
fehérek elfogják és kivégzik. Személye és nemzet isége t isztázat lan. 

26 Amit Ramsevics javasol t . 
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Bármilyen nagy volt is az öröm — hisz hónapok óta nem találkoztunk bará
tokkal, sok-sok hónapja hiányoztak a hírek nyugatról —, mégis elővigyázatosnak 
kellett lenni. Ez az elővigyázatosság a kemény próbára tett embereknek a vérévé 
vált, így az elfogott barátokat bekísérték a főtáborba. 

Addig, amíg, ezeket a szívesen látott elvtársakat Prokopjev elvtárs nem igazolta, 
a nehéz menet utolsó harmadát — ugyanúgy, mint a kezdetét — bekötött szemmel 
kellett megtenniük. Végül is. a Tungir-harcosok megtudták, hogy ők az, egyedüliek, 
akik jelenleg ebben a térségben a fehérek ellen harcolnak. Megtudták azt is, 
útban van egy büntető expedíció, hogy ezt az utolsó csoportot megsemmisítse. 
Tupikban egy öt fős előőrsöt hagytak, amelyet most, a kozákok bekísérése után, 
még tizennégy harcossal megerősítettek. Egy másik húsz fős csoport Versina-
Mogocsa irányába indult el. 

Közbein Tupikba érkezett a hír, hogy a büntető expedíció éle napokkal ezelőtt 
már elérte a 45-ös pontot27 és, ott letáborozott, Egy nagyobb, 300 fős csoport a 30-as 
pontnál á l l . . . A Tungir-csoport ellen mintegy 2000 fős sereg vonult fel. A helyzet 
felettébb aggasztó volt. Tábori őrsöket állítottak fel és várták a további fejlemé
nyeket. Napok teltek el, eltelt egy hét, majd kettő, de még mindig semmi sem 
hallatszott. Megállapították, hogy az ellenség az útszakaszt lezárta, s ennek kö
vetkeztében megszakadt az összeköttetés. Elhatározták, hogy egy kis előörscsoport-
tal felderítik az ellenség helyzetét. Öt ember Tupikban .maradt, tizenhét fő elin
dult az ellenség felé. A 67-es pontnál nem tapasztaltak semmit, úgyszintén az ol
dalt levő axanygödröknél sem. Elhatározták, hogy tovább vonulnak a 45. versztig. 
Hogy nyomokat ne hagyjanak hátra, az erdőben meneteltek. Csak a koreai felde
rítő ment az úton. Az előnyomulás az erdőben, az úttalan havas terepen, különö
sen megerőltető volt. Tizenöt kilométeres, gyaloglás már becsületes napi teljesít
ménynek számított. A 45-ös verszt kövéhez érve az állomást pontosan meg lehe
tett figyelni. Embereket nem láttak, de egy karámban kilenc ló állt, A kitörés 
megakadályozására két ember az erdőn át az útkanyárhoz' ment, hogy az utat az 
ellenkező oldalról lezárják. Arra törekedtek, ha a fehérek menekülnének, Tupik 
felé tereljék őket. t 

A 45-ös állomás három blokkházból és néhány kunyhóból állt. Hány kozák tar
tózkodott bennük, nem volt megállapítható. A kilenc ló után ítélve, legalább kilenc 
embernek kellett lenni. A partizánok szorosan a házakhoz húzódtak. Hosszabb idő 
után végre egy nyíló ajtó nyikorgását hallották, majd kilépett egy szemjonovista 
kozák. A partizán járőr azonnal tüzet nyitott, melynek hangja annyira visszhang
zott, hogy mindenki azt hitte, nagy csata van kialakulóban:. De még erre sem 
mozdult semmi. A fehérgárdista sebesülten feküdt a földön, az ajtó nyitva maradt. 
Elhatározták, hogy a házat rohammal veszik be. Amint néhány kézigránátot az 
előtérbe dobtak, hárman berohantak a ház belsejébe. Ott sem találtak élőlényt. 
A vörösök számára igen kellemetlenné vált a helyzet. A kozákok ottlétéhez semmi 
kétség nem férhetett, s könnyen lehetséges, hogy csapdába kerültek, Ekkor ,a 
prices alól erős köhögés hallatszott, és tényleg, nyolc ember bújt el ott. Egymás 
után húzták őket elő. 

A foglyok elmondották, hogy valaha kozákok voltak, akiket Szemjonov moz
gósított és kényszerített katonai szolgálatra Valóban meggyötört parasztok vol
tak, kérges tenyerű férfiak. Az elfogott kozákokat lovaikkal együtt Tupikba, 
majd később a táborba szállították, ahol különböző munkákat végeztettek velük. 
A foglyok vallomása szerint ezt az előőrsöt a 45-ös állomáson aznap kellett vol
na leváltani. Ezért négy partizán visszamaradt és már néhány óra múlva húsz 
szemjonovista fehérgárdistát láttak közeledni. A partizán járőr egészen közel en
gedte őket, majd teljes tárukat kilőtték a gyanútlan ellenségre. Ilyen közelről a 
négy fegyver borzalmas pusztítást végzett. Tizenegy ember — részint sebesül
ten, részint holtan — pillanatok alatt a földre került. A többi vad pánikban el
vágtatott. Sikerült néhány lovat is elfogni, a járőr pedig visszavonult Tupikba. 

27 Versztről van sző, mely régi orosz mértékegység, 1064,5 m. 
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Ez a két rajtaütés oly váratlan és hatásos volt, hogy hetekbe telt, míg a fehé
rek ismét mutatkoztak. Csak két hét múlva nyomultak előre, mintegy 500 fős 
csapattal, a 45-ös állomásig. Egy héttel később pedig a 67-es pontig. Végül még 
további öt nap múlva kerültek az útszakasz végén állomásozó, kicsiny, még 
mindig csak tizenkilenc fős csoportunk szeme elé az első szemjonovista lovasok. 

A partizáncsoport szétvált, az út jobb oldalán maradt négy fő, a bal oldalon 
tizenkettő, két fő oldalbiztosításra a folyó partján, míg egy fő, kissé hátrább, 
a tartalékot képezte . . . Az ellenség lovasai oldalt, a hepehupás tundrán kísérel
ték meg az előnyomulást, de ez csak igen nehezen s ikerül t . . . Először négy fős 
előőrs jött, majd egy több mint tizenkét főből álló csoport. Száz méterrel hát
rább pedig, rajvonalba fejlődve, mintegy száz fős csapat volt látható. A távol
ság egyre csökkent. Az előőrs már áthaladt a partizánok által megszállt terepen 
és a második csoportot is zavartalanul tovább engedték. Majd, amikor a főerők 
majdnem a partizánok közvetlen közelébe értek, szólalt meg a gyilkos össztűz. 
Partizáncsoportunk zömében tiroli mesterlövészekből állt, így könnyen érthető, 
hogy ilyen közelről minden lövedék egy embert követelt. Igen nehéz dolog olyan 
időben harcolni, amikor a hőmérő higanyszála erősen a mélyponton van. A fegy
verek elsütő rugói igen könnyen tö rnek . . . Az emberek és lovak hihetetlen tö
mege feküdt a földön. Több ló halott lovasát c ipel te . . . Negyven halott és több 
mint húsz sebesült borította be a csatateret. Sok lovast a tundrákba kergettek. 
A lovas nélküli lovak megvadulva le-föl vágtattak. 

E harc után eltűnt Tupikból egy elhajló, akit Kuznyecovnak hívtak. Később 
ezt az embert a fehérek közt látták, amikor azok a Tungir-csoport tábora felé 
közeledtek. Egy év múlva a vörösök kezére került és akkor bevallotta, hogy 
a Tungir-csoport táborának helyét ő árulta el. A forradalmi törvényszék agyon
lövette. 

December végén egy járőrt küldtek a 67-es ponthoz, az úttól balra levő arany-
bányákhoz. A három fős járőr, melyet Schütz elvtárs vezetett, ellenséges kozákok 
fogságába került. Az egyik aranyásó asszony a következőket mesélte el: „a há
rom elvtárs egészen átfagyva déli tizenegy óra tájban érkezett az aranyásók 
barakkjához. Itt lepte meg őket egy tizenöt fős kozák járőr. A kozákok kény
szerítették őket, hogy elviselhetetlen mennyiségű spirituszt igyanak. Ezután le 
kellett vetkőzniük és a 40 fokos hidegben kikergették őket az erdőbe. A kozá
kok megkötözték és lábuknál fogva felakasztották őket. Ezek után vívógyakorla
tokat rendeztek, amikor is a testüket darabokra vagdalták." 

Így találtak rájuk a vörös partizánok. Az embertelen kozákok, holtrészegen, 
az aranyásók kunyhójában fetrengtek. Hosszú ítélkezésre nem volt szükség: 
valamennyit a helyszínen agyonlőtték. 

Közben befutott a hír, hogy . . . a „vad hadosztály" részei Tupik felé közeled
nek. A 95-ös pontnál egy elhagyott őrház és néhány halászkunyhó állt. Elképzel
hető volt, hogy az érkező csoportok ezen a helyen pihenőt tartanak. Az őrház 
még némileg be is volt rendezve. Egy nagy szobában, ahol harminc ember ké
nyelmesen éjszakázhat, még némi bútor is volt, köztük egy nagy íróasztal. A 
tizenkilenc fős partizán előőrs harca a nagy túlerővel szemben kilátástalan lett 
volna. A vörösgárdisták úgy számoltak, hogy a fehérek itt bizonyára megreked
nek, pihenni akarnak és az őrházat bizonyára a parancsnokság törzse választja 
magának, a katonák zömét pedig a halászkunyhókban és a környéken szállásol
ják el. A partizánok, mielőtt a Tungir másik, partjára húzódtak volna vissza, 
a következőket csinálták: 

Az őrház nagy szobájában egy nagy vaskályha volt. Ennek csöve az egész szo
bát átívelte. Több angol kézigránátot, amelyek eredetileg vasgyűrűvel vannak 
biztosítva — a gyűrűk eltávolítása után robbantak —, különleges módon készí
tettek elő. A vasgyűrűket közönséges spárgával helyettesítették és utána a kézi
gránátokat a kályhacsőbe dugták. Feltehető volt, hogy a megérkező fehéreknek 
— ebben a dermesztő hidegben — első dolguk lesz tüzet gyújtani. A begyújtás 
következtében a kályhacsövek vörösre izzanak, a biztosító karikát helyettesítő 
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spárga elég és kibiztosítja a gránátokat. Az íróasztal fiókjában is úgy készítet
ték elő a kézigránátokat, hogy a fiók kihúzásakor robbanjanak. . . Minden úgy 
történt, ahogy azt a partizánok előre eltervezték. . . az őrház teljesen megsem
misült, ugyanígy a közelben fekvő halászkunyhó is. Negyven-ötven teljesen szét
roncsolt holttest csaknem kivétel nélkül fehér tisztek — volt az eredménye 
a bölcsen előkészített robbantásnak. A partizánok pedig egy embert sem vesz
tettek. Az érthetetlen eseménysorozat hihetetlen zavart okozott a fehérek tá
borában. Ezt a zavart csak fokozta, hogy a Tungir bal partján őrt álló 19 parti
zán, minden fehérre, aki csak mutatkozott, azonnal tüzelt. A rögtönzött hajító-
gépekkel átdobott kézigránátok — lehajlított fatörzsekkel röpítették át a gráná
tokat a túlsó partra — azt a látszatot keltették, mintha nagy erejű vörös csapat 
lenne jelen. így sikerült ennek a tizenkilenc fős csoportnak a több mint 200 főt 
számláló ellenséget visszavonulásra kényszeríteni. 

. . . a blagovescsenszki pártszervezet részéről kísérlet történt, hogy összekötte
tést teremtsenek a Tungir-csoporttal. . . két internacionalistát ezzel a feladattal 
útnak indítottak Blagovescsenszkből. Ez a két elvtárs sajnos nem érkezett mes 
a Tungir-csoporthoz, valószínűleg út közben elpusztultak. 

A helyzet a Tungirnál napról-napra kétségbeejtőbb lett. Az élelem kezdett el
fogyni, az adagok mind kisebbek és kisebbek lettek. A vadállomány, mely ed
dig mindig nagy mennyiségben volt elérhető, az állandó zaklatás következtében 
elhúzódott a környékről. Csak ritkán sikerült néhány nyulat, őzet és fajdkakast 
elejteni. Lassanként a takarmányhiány miatt levágott lóhúsnak is a végére jár
tunk. Ezért az a parancs, hogy a fehérek gyűrűjéből ki kell törni, igen kívá
natos volt. . . 

Közben befutott a hír a táborba, hogy Weissmann elvtárs, aki megpróbált a 
vörös partizánokkal és az illegális bolsevik szervezetekkel kapcsolatot teremteni, 
a másodszori kísérlet alkalmából a fehérek fogságába került, és kivégezték. 

A Tungir-csoport a mogocsai fehérgárdistáktól ajánlatot kapott, mely így 
hangzott : 

„Weissmann úr fogságban van és átadtuk a japánoknak. Egyenlőre Japánba 
internálják, hogy később, mint hadifoglyot, kicseréljék. Felhívjuk a felfegyver
zett csoportot, tegyék le a fegyvert. Erre tíz nap határidőt adunk. A fegyverek 
letétele után biztosítjuk Japánon keresztül a hazájukba való visszaszállításukat. 
Azok, akik Oroszországban akarnak maradn i . . . óhajukat teljesítjük. 

Szemjonov atamán, a mogocsai expedíció parancsnoka megbízásából.. . aláírás. 
A japán egység megbízásából.. . aláírás." 
A partizánok elhatározták, hogy ellenajánlatot küldenek a fehérgárdista pa

rancsnoksághoz, Mogocsába. Ebben Weissmann elvtárs kicserélésére tettünk ja
vaslatot, az elfogott hat kozák ellenében. Ellenkező esetben számoljanak a fog
lyok kivégzésével és a Mogocsa elleni támadással. 

A japán bandák kegyetlenkedése, különösen Blagovescsenszknél, ahol az inter
nacionalisták százait gyilkolták meg, ismeretes volt. Afelől sem volt kétsége 
senkinek, hogy meglehetősen átlátszó manőverről van szó. A kocka el volt vetve! 
Az őserdőben elkezdődött a harc, életre-halálra. Az utolsó sorakozón 128 harcké
pes és kb. 40 beteg, illetve menetre képtelen elvtárs volt jelen. 

Singer elvtárs vezette a hadműveleteket. Egy tizenöt fős géppuskás járőr 
előrenyomult a vasútvonal irányába28. Ügyesen törtek .előre és sikerült nekik 
az ellenség mozgását a vasútvonalon állandó megfigyelés alatt tartani. A japá
nok újabb és újabb erőket vetettek be Mogocsa irányába. A partizánok egy 
koreai hírszerzőt Amazarig küldtek előre, hogy megállapítsa, mikor indul a kö
vetkező szállítmány. Órákig vártak hírszerzőjük visszaérkezésére. Végre megér
kezett a koreai azzal a hírrel, hogy valószínűleg két óra múlva egy japán szál
lítmány eléri a járőr harcálláspontját. 

A legnagyobb sietséggel készítették elő a már korábban kiválasztott sínszakaszt, 

28 A Tungir-partizánok táborától DK-i irányban, mintegy 100 km-re fekvő Amazar vasútállo
másáról van szó, mely Mogocsától K-re fekszik. 
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hogy a szerelvényt kisiklassák. Az erdő szélén, a közeli bozótban várták a par
tizánok a szerelvény érkezését, amely Amazarból Mogocsa felé halad. Végre 
egy fütty és lassan, elővigyázatosan, csigalassúsággal közeledett a vonat. A vad 
hidegben csikorognak a teherkocsik kerekei a sineken. A vonat mind közelebb 
ér, a kocsik tömve japán katonákkal. A vonat sebessége pedig mind lassúbb 
és lassúbb lesz, hogy baleset nélkül átjusson ezen a veszélyes zónán. A hideg 
pedig mind metszőbb . . . 

Hirtelen egy zökkenés és az első kocsik egymásba szaladnak. A kis sebesség 
azonban a kívánt hatást megakadályozta. Japán vezényszavak hangzanak el és 
a csapatok mindkét oldalon kitódulnak a vagonokból. De mégsem elég gyorsan. 
A géppuska gyilkos tüze, támogatva tizenkét fegyveres jól célzott lövéseivel, 
a hóból feltápászkodó japánokra irányul. Jól megfigyelhető, hogy sok orosz 
fehérgárdista is van a japánok között. A japánok öltözete igen célszerűtlen volt 
ehhez a vidékhez és időjáráshoz. Csupán orr-, fül- és térdmelegítővel rendelkez
tek a fagyos hideg ellen . . . Az a tény, hogy a partizánok pontosan célozhattak, 
óriási hatást gyakorolt a meglepett ellenségre. Mégis csak rövid időre. A japá
nok géppuskáikkal tüzelőállást foglaltak, ahonnan az egész területet, kilométer
nyi távolságig, tűz alatt tarthatták. Sajnos a partizánoknak csak egy géppuskájuk 
vo l t . . . Bár a biztos fedezékből a japánok nem törtek elő, mégis ideje volt 
a kis csoportnak elillanni. A járőrnek az volt a feladata, hogy támadása he
lyén nagyobb erő jelenlétét sejtesse, s ez sikeresnek is volt mondható. Minden lö
vés visszhangja bizonytalanná tette az ellenséget a valódi erő megítélésében, így 
sikerült a partizánoknak háborítatlanul a biztos védelmet jelentő tajgába vissza
húzódni . . . 

Március közepén, mintegy tíz nappal az aranybányáknál vívott harc után, a 
fehérek elérték a partizánok táborát, és mindjárt hozzákezdtek az általános 
támadás előkészítéséhez. A partizánok létszáma ekkorra 50—60 főre csökkent. 
Hogy az ellenség a lábát a táborban meg ne vethesse, a három legtávolabbi 
kivételével minden kunyhót felgyújtottak. A sziklás hegyekben előkészítették 
az állásokat. Innen lehetőség nyílt mind a Tungir, mind a Cseromnaja és az 
Eremeika29 megfigyelésére. Wille elvtárs, az utolsó lovas, rénszarvasával ellen
őrző sí-őrjáratokat végzett a befagyott folyókon, egészen az előőrsökig. Azt 
állította, hogy a rénszarvas a legalkalmasabb a felderítő utakra, mert már kilo
méterekről megérzi a lovak jelenlétét. S valóban, az előőrs vonala előtt, a döntő 
harcok kezdete előtti napon, a rénszarvas hirtelen megállt, és helyéről el nem 
mozdult. Minden porcikájában remegett, hirtelen megfordult, és eliramodott. 
Wille állítása igaznak bizonyult. Rövid idő elmúltával erős szemjonovista járőrt 
vettek észre, egy másik, még nagyobb járőrrel a nyomában. Amint az első 
előőrsök vonala mellett ellovagoltak, a partizánok orosz üvegbombákkal fogad
ták őket. Ezek a bombák szánalmasak voltak, de hatásuk annál nagyobb volt. 
Ezeket az üvegpalackhoz hasonló bombákat pléhdarabokkal töltötték meg. An
nak idején halfogásnál használták őket és ott igen jó szolgálatokat tettek. 
Bár a vörösök még rendelkeztek egy bizonyos mennyiségű tojásgránáttal, ebben 
a helyzetben takarékoskodniok kellett a munícióval. Kevés hatást gyakoroltak 
ezek a bombák, mégis igen nagy zűrzavart okoztak. Egyes kozákok kiestek 
a nyeregből, de feltehetően nem sebesültek meg, csak néhány percre megsüke
tültek. A hatás azonban óriási volt. Gyalogosok, lovasok szaladtak szerte-széjjel. 
Egy pár utánuk küldött golyóval elérték, hogy erre a napra a partizánokat bé
kében hagyják. 

A következő napon, este nyolc óra felé, elkezdődött a harc. Omaszta elvtárs 
vette át a parancsnokságot. Borzasztó állapotban volt, minden ujja el volt fagy
va. Segítség nélkül nem tudott megmozdulni, minden lépés hihetetlen fájdal
mat okozott neki. Ennek dacára részt akart venni a küzdelemben. Körülbelül 
az állás közepén helyezkedett el, ahol a meredek sziklapárkány kezdődik. In-

29 A Cseromnaja és az Eremeika a Tungir mellékfolyói. 
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nen akarta a védelmet irányítani. Tábori telefon kötötte össze a parancsnoki 
törzset az elől, a Tungirnál levő csoportokkal. A jobb szárnyat König elvtárs 
vezette, balra, a Tungir túlsó partján, egy másik csoport állt Kohlhammer elvtárs 
vezetése alatt. A Tungir legkülső könyökénél, jól rejtve, egy géppuskát helyez
tek el. Egy másik géppuska a folyó feletti magaslaton került tüzelőállásba. Nyolc 
óra felé, a telihold fényénél, a kis folyó torkolatánál, amely balról ömlik a Tun-
girba, a partizánok a fehér bandák élét figyelhették meg. Ez a folyócska képez
te tulajdonképpen a téli tábor határát és itt helyezték el a legtávolabbi előőrsö
ket. Az ellenség éllovasai elővigyázatosan nyomultak előre. Őket mintegy 300 mé
ter távolságban követte az első századnyi erő. 

Messziről jódlizáshoz hasonló hangok hallatszottak, melyek valószínűleg meg
beszélt jelek voltak az őket követő lovasságnak. Kohlhammer, akinek kis jár
őrével a túlsó parton meg kellett akadályoznia a bal szárny esetleges átkarolá-
sát, a főállás alatt helyezkedett el. A Tungir innenső oldalán, igen kedvező 
helyzetben, egy géppuskát helyeztek el úgy, hogy az egész Tungir-könyököt 
tűz alatt tarthassa. A fehérgárdisták, a partizánok utolsó rajtaütésén okulva, tá
madásukhoz az éjszakát használták fel, hogy észrevétlenül, célt nem mutatva, 
a sötétség védelmét felhasználva közelíthessék meg az ellenséget. Ezúttal azon
ban a holdtöltét számításon kívül hagyták. Oly közel húztak el a partizánok 
állásai előtt, hogy a beszélgetésük is hallható volt. 

Amint a fehér lovasok főcsoportja a géppuska torkolata elé került, az, a tá
madók számára egészen váratlanul, akcióba lépett. Percekig tartó kattogás ha
sított bele a csendbe. Ezúttal visszaverték a fehérek támadását. Vad menekü
lésben igyekeztek a sértetlenek a túlsó partot elérni. Itt azonban Kohlhammer 
elvtárs oldaltüzébe kerültek. Azokat, akik a folyón felfelé menekültek, a bal
oldali partvédők fogadták. Utána csend következett. Néha-néha lovas nélküli 
lovak rohantak el és eldördült néhány lövés. 

Mintegy egy óra múlva a partizánok puskatüzet hallottak abból az irányból, 
ahol Kohlhammer járőre volt felállítva. Itt korábban három fakunyhó volt, 
azokból kettőt a partizánok felgyújtottak, egyet, a legkisebbet, mely alig három 
embernek adhatott volna szállást, meghagytak. A fehérek feltételezték, hogy a 
kunyhó körül nagyobb erőket vontak össze, így merész támadást intéztek ellene, 
s a kunyhót a szó szoros értelmében szitává lyuggatták. 

Érthetetlen parancsszavak hallatszottak a part túlsó oldaláról. Csakhamar 
világossá vált, hogy ott japánok is vannak. Hirtelen pokoli tűz zúdult a parti
zánok állásaira. Minden oldalról lövedékek csapódtak be a sziklás hegyen. E 
gyilkos tűz ellen a fedezékek nem tudtak kellő védelmet nyújtani, ezért egy 
kellő pillanatban, amikor a fehérek tüzüket az állásokból kissé jobban összponto
sították, elhangzott a parancs: visszahúzódni a hegyekbe. . . König azzal a hír
rel érkezett Omaszta parancsnoki állásához, hogy embereiből csak néhányan 

«jnaradtak meg. Erősítést kér, amit azonban nem teljesíthetnek, s azt a paran
csot kapja, hogy a csoport jobb szárnyán vonuljon vissza. Az ellenséges tűz 
nem csökken, az egész állást végigpásztázzák és most a parancsnoki állás kö
zelében pattognak a golyók. Csak egy előrenyúló szikla nyújt védelmet a min
den oldalról becsapódó lövedékek ellen. Elhatározták, hogy a visszahúzódó parti
zánok a szikla tetején gyülekezzenek. 

A partizánok közül egyesek segítségére akartak lenni Omaszta elvtársnak, 
biztosabb helyet kerestek számára . . . barátai megkísérelték őt az ellenséges 
tűzből kihozni. Omaszta azonban minden kísérletet az alábbi szavakkal utasí
tott el: „Hagyjatok, úgyis csak útban vagyok. Üdvözöljétek az én öreg anyács
kámat!" Amikor néhány perc múlva az elvtársak visszatértek azzal a céllal, 
hogy ha kell, kényszerrel is kihozzák a veszélyes állásból, Omaszta golyót eresz
tett a fejébe. 

Éjfél tájban megszűnt a lövöldözés. A magaslatok és sziklák, ahova a parti
zánok visszahúzódtak, patkoszeruen fogják körül Tungirt és mellékfolyóit, így 
a fennsíkra való visszavonulás lehetősége még megmaradt. Csak a mellék-
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folyó felől, ahol a lejtő nem volt nagyon meredek, állt fenn még a veszély, 
hogy az ellenség nagyobb erőkkel támadhat. Egyébként a magas hó és a súrű 
bozót következtében a támadás ott is nagy nehézségekkel járt volna. A reggeli 
szürkületben fenn a sziklán negyven elvtárs gyülekezett. A fehérek és japánok 
előnyomulása megkezdődött, szerencsére nem a fent leírt helyen, hanem a szik
lás hegyoldalon felfelé. Trostel és Farkas elvtársakat utasították, hogy az el
esettektől szedjék össze a lőszert, mert azzal már elég szűkösen álltak. 

Közben a támadók közül egyeseknek sikerült a partizánok állásait 100 lépés
nyire megközelíteni, de a magasan fekvő sziklaállás oly előnyös volt, hogy köny-
nyen sikerült őket lerázni. Dél felé abbahagyták a meredek sziklafal értelmet
len megmászását és áthelyezték támadásukat a kevésbé veszélyes és nem olyan 
meredek, mellékfolyó felőli oldalra. A partizánok egyetlen géppuskájukat az 
utolsó hevederekkel a lehető legjobb állásokba vitték. De a fehérek is tüzelő
állásba vitték lövegeiket a Tungir túlsó partján. A támadók, amíg a távoli 
erdős hegyoldalon voltak, ahol a lőszerrel való takarékosságra kényszerített par
tizánok nem tudták őket tűz alá venni, akadálytalanul nyomulhattak előre. 
Amint azonban az erdőből kijöttek és a hómezőn akartak tovább előre jutni, 
a partizánok heves tüzet nyitottak r á juk . . . Három órán keresztül próbáltak 
a fehérek előre jutni, míg végül belátták, céltalan minden törekvésük. 

Lassan beesteledett. A partizánok lőszere kifogyóban volt. Minden emberre 
talán két-három tucat töltény jutott. A harc folytatására gondolni sem lehetett. 
Egy éjjeli támadást megvárni, mely csak szuronyharccal végződhetett, egy ilyen 
óriási túlerővel szemben esztelenség lett volna. A partizánoknak az újabb tá
madás elől ki kellett térni, így az éjszaka folyamán visszahúzódtak a hátrább 
fekvő fennsíkra. Utolsó géppuskájukat szétszedték és különböző helyeken elrej
tették. Ezután a kevés, még életben maradt elvtárs, kis csoportokra oszolva, 
különböző utakon, elindult a bizonytalan jövő felé. 
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