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ELŐSZÓ.

Sakharow Constantin orosz altábornagy magyarul 
most megjelenő könyve : «A cseh légiók Szibériában*, 
a közvélemény osztatlan érdeklődésére tarthat számot. 
Az altábornagy főparancsnoka volt Koltcsak tengernagy 
szibériai ellenforradalmi hadseregének, a bolsevista 
forradalommal szemben felvette a hosszú tragikus, küz
delmet, végtelen szenvedések, erőfeszítések árán átha
tolt ázsiai Szibérián, hogy végül is a végtelen orosz sík
ság s a kegyetlen tél mindent felőrlő nehézségei vállal
kozásának ugyanolyan véget vessenek, mint valamikor 
Nagy Napóleonnak. Judenics, Denikin, Wrangel báró : 
hazaszerető, vitéz orosz katonák próbálkozásai jutottak 
egykor hasonló sorsra. Koltcsak tengernagy kísérlete 
azonban Európa különös érdeklődésére tarthat számot, 
az ellenforradalmi hősöknek kijáró rokonszenven és 
tiszteleten felül is. Ezt az orosz nemzeti mozgalmat 
ugyanis nem csupán a vörös ellentállás és a gyilkos 
oroszországi tél pusztította el, hanem végzetét főleg 
az a cseh katonai légkör pecsételte meg, mely akkor 
zsákmánnyal dúsan megrakodva, Szibérián keresztül 
iparkodott a Csendes óceán partjai felé, s útjában kímé
letlenül foglalt le saját kényelmére vasutat, városokat,



kiszolgáltatva a vendéglátó orosz hadsereget üldözőinek 
—  nem rettenve vissza a legsötétebb bű n tő l: az árulástól 
sem, ha anyagi előnyt jelentett számára !

Ezt a cseh hadműveletet eddig egyoldalú leírások
ból ismertük csupán; Masaryk köztársasági elnök és 
Benes Eduárd *Anabásis» címen dicsőiti ezt az elvo
nulást, melyből a cseh nem zet valóságos hősi eposzát 
költik. Ezek a cseh légiók, ezek az Oroszo rszágban fel
állított cseh haderők, a világháború során innen indul
tak el a Kárpátokból, a galíciai és lengyelországi front
ról —  ami frontunkról, hol ütközet közben, vagy 
éjszaka észrevétlenül lopakodtak á t  az ellenséghez, 
veszélyes réseket ütve vonalainkba. íg y  indultak el 
ezek a cseh honalapítók új útjukra az «Anábásis»-ra, 
melynek oroszországi megszervezője Masaryk Tamás 
volt, ki a cár engedélyével az orosz fogolytáborokban 
cseh légiókat szervezett. A j^ári Oroszország, pénzén 
felszerelte, felruházta, katonai alakulatokba csoporto
sította a cseh szökevényeket, m ajd megállapodott a 
cári Oroszországgal s a cseh légiók most már a.cári orosz 
hadsereg alkotó része gyanánt szerepeltek mindaddig, 
míg hatalmon volt és zsoldot fizetett, a cár.

De jött Kerenski forradalma, a cseh légió ezt is 
örömmel üdvözölte és saját földi jólétéről, élelmezésé
ről és bántatlanságáról tovább is eredményesen gondos
kodott. Az orosz bolsevizmus kitörése és a bolsevisták 
kiilön béketárgyalásai a központi hatalmakkal, a cseh 
l<í;iók opportunista vezetőit újból nehéz feladat elé 
. 111 í l o 11 á k . Szövetségesük, a nemzeti Oroszország ügyét^ 
<>ui< l.iMozóan védelmezni,.ehhez kedvük és bátorságuk



sem igen volt, a bolsevista Oroszországgal tartani viszont, 
az antant-hatalmak jóindulatának kockáztatása nélkül, 
alig lehetett volna. így  elhatározták az Oroszországból 
való elvonulást s azt kíméletlenül és az orosz érdekekre 
való tekintet nélkül hajtottak végre. Hol bolsevista, 
hol Koltcsak-féle ellenforradalmi csapatok közt vonulva, 
mindkét fél terhére iparkodtak jogos és jogosulatlan 
előnyöket szerezni, önző és kíméletlen fellépésük nem 
volt eredménytelen, az orosz állam aranya és hadi- 
felszerelésének tetemes része jutott a birtokukba. 
Ezért a sikerért néha nagy árat kellett fizetniök. Kolt
csak tengernagy elárulása s az orosz ellenforradalmi 
hadsereg hóhérkézre juttatása voltak talán a cseh 
Anabásis legsötétebb és egyben legkiemelkedőbb moz
zanatai. Hogy az Anabásis során hogyan bántak a cseh 
legionisták a nekik védtelenül kiszolgáltatott magyar 
hadifoglyokkal, mint mészárolták le embertelenül és. 
fosztották ki őket mindenükből, arról a Szibériából 
hozzánk eljutott hírek már annak idején beszámoltak, 
de hogy orosz szövetségesével szemben mint rótta le 
háláját a cseh légió, arról mint legilletékesebb szemtanú, 
Sakharow Constantin altábornagy ebben a könyvében 
most számol be a magyar közönségnek. Történelmi 
jelentősége van ennek a műnek, mert a cseh Anabásis 
alapján ismerte el a cseheket az antant önálló hadviselő 
félnek ; ezzel szerzett Csehország történelmi érdemet 
magának ahhoz, hogy leülhessen a győztesek oldalán, 
a versaillesi tárgyaló asztalhoz ; az Anabásis szolgál
tatta neki az «erkölcsi» alapot a Felvidék elszakításá- 
hoz ; az oroszországi Anabásis volt az az alap, melyen



egy jól irányított propaganda Cseh-Szlovákiát felépí
tette 1. E zt az erkölcsi fundamentumot rajzolja meg 
Sakharow altábornagy s amikor a világ közvéleménye 
megejti majd a reviziót a cseh-szíovák állam felett, ez 
a könyv, mint történelmi forrásmunka, döntő érveket 
fog szolgáltatni a történelmi igazságszolgáltatás számára.

De van még egy igen jelentékeny szempont, mely 
Sakharow altábornagy könyvét és működését a magyar 
közvélemény előtt rokonszenvessé kell hogy tegye és 
ez az altábornagy orosz nacionalizmusa. Sakharow 
Constantin éles ellentétben áll a ^ánszlávistákkal, 
tisztán látja, hogy Oroszország vesztét az oktalanul 
terjeszkedő, más népek rovására hódítani akaró, ködös 
pánszlávizmus idézte eíő, mely jogosan váltott ki ellen
szenvet a nem szláv népek lelkében, kik az jmperialista 
és fenyegető pánszlávizmusban fennmaradásuk leg
nyomósabb veszedelmét látták^ Sakharow altábornagy 
orosz nacionalista a szó legnemesebb értelmében, poli
tikai és nemzeti célkitűzéseinek természetes korlátja 
az orosz etnográfiai határ. Nem a szláv fajú népek 
egyesítése, beolvasztana vagy leigázása az ő politikai' 
eszménye, hanem az orosz nép szellemi és anyagi kultú
rájának felvirágoztatása a saját földjén, a saját hazájá
ban, a maga sajátos erkölcsi, művészi és anyagi eszkö
zeivel, melyek már eddig is oly számos értékkel ajándé
kozták .meg a viíagot s melyek egyike sem a pánszláv 
kiforratlanság, hanem mind a helyesen felfogott és, 
áférzett orosz nemzeti gondolat termékei. Nekünk 
magyaroknak min?lpi^k^pk~mpgyan arra, hogy ajpán- 
szlávizmus ön- és közveszélyes politikájával szemben



egy, a maga eszményeit helyesen felismerő, becsületes 
orosz nacionalizmust értékeljünk és szeretetünkbe 
fogadjunk. A végeláthatatlan orosz síkság, hol egykor 
a magyar nép is kalandozott, sok tekintetben hasonló 
lelkiséget szül, mint a nagy magyar Alföld. Csehov, 
Turgenyev, Gogol alakjaiban nem egyszer tiszaháti 
földbirtokosokra, ismerősökre bukkanunk és az európai 
és ázsiai kultúra mesgyéjén élő orosz nép már ebben 
az átmenetiségében is a magyarral sok tekintetben 
egyező vonásokat mutat fel. Az önmagát helyesen 
értékelő orosz nacionalizmus, mely szembefordul, a 
pánszlávista kinövésekkel, a magyar nacionalizmusnak 
becsületes és őszinte barátja lehet, ha hazája földjére 
visszakerülve, ott a pánszlávizmus és bolsevizmus 
kiábrándító tapasztalatai után, egy felvilágosodott 
orosz nacionalizmus jegyében tudja a maga berendezé
seit megvalósítani. Mint a közelmúlt eseményeinek tár
gyilagos történetíróját, de úgyis mint a felvilágosodott 
orosz nacionalizmus hirdetőjét köszöntöm Sakharow 
Constantin altábornagy urat és könyvét a magyar 
közvélemény figyelmébe és szeretetébe a legmelegebben 
ajánlom.

Budapest, 1932 március 29.

E T>



A MAGYAR KÖZÖNSÉGHEZ!

A világ valamennyi népe nehezen viseli a háború 
utáni idők terhét. Mindenki úgy érzi, hogy igazságta
lanság történt vele. A föld az emberi nyomor panaszai
tól visszhangzik . . .

Az úgynevezett győztes államok alattvalói és azok 
között, akik a békeszerződések terhe alatt sínylődnek, 
a jövő gondjait illetőleg nincsen nagy különbség. 
A világháború következményei bebizonyítják, hogy a 
világháború okait ez a háború sehogyan sem tudta 
leküzdeni, ellenkezőleg, csak szembeötlőbbekké és kéz
zelfoghatóbbakká tette. Mi, oroszok nem a győztes, 
hanem a háború utáni idők leigázott népei közé tarto
zunk és szolidárisaknak érezzük magunkat mindazok
kal, akik a világ előtt minden békereményt meg
csúfoló szerződések ellen panaszt emelnek.

Az egész világ, különösen azonban azok az orszá
gok, melyek a békeparancsok rabszolga járma alatt nyög
nek, a történelemben példátlan nyomorúságot élnek át.

De mindeme nyomorúságot felülmúlja az orosz nép 
kimondhatatlan szenvedése, mely valósággal az ókeresz
tények vértanuságán is túltesz. De miként a vértanu- 
ság ama ideje új életre fakasztotta a kereszténységet, a



serpenyőben is Oroszország javára billen a jog és igazság. 
A rabságba döntött Oroszország is új életet, minden sze
rencsétlenség feletti diadalt fog magából fakasztani.

Tizenöt éve vér és könny áztatja földjét. Milliónyi 
gyermeke, lakosságának valamennyi rétegéből, áldo
zatul esett. Nem nagyhatalom többé 1 Neve is eltűnt 
a föld színéről és helyét a Szövetséges Szocialista Szov
jetek Köztársasága foglalja e l !

Sötétlelkű emberek nemzetközi társasága a világ 
előtt meggyalázta és egy 150 milliónyi népet a leg- 
szömyűbb rabszolgaságba taszíto tt. . .

Mi, kortársak, Oroszország és népe szenvedéseinek 
nagyságát és jelentőségét még csak hozzávetőleg sem 
állapíthatjuk meg. Sem a szenvedésekét benn a hazá
ban, ahol most minden isteni és emberi jogot lábbal 
tipornak, sem a száműzetésben, melyben több mint 
egymillió orosz hazájától távol éli örömtelen napjait.

Oroszország gyermekeinek valósággal kínzókamrája 
lett. Bár a Gondviselés minden földi jóval ellátta, a leg
nagyobb szükségbe és nyomorba jutott és népének 
még az a jog sem adatott osztályrészül, hogy szabadon 
dolgozhasson és kenyeret keressen.

Gyermekeit erőszakkal rontják meg. Még az ima 
is tiltva van ! Véres erőszak, hallatlanul borzalmas 
büntető hadjáratok, rendkívül szétágazó kémhálózat 
szigorú f üggőségben tartj a a népet. Nemzetközi bűnözők 
embertelen hóhérok segítségével gyakorolják a hatalmat. 
Élükön egy Stalin, Zsugasvili, Kalinin, Kún Béla és 
mások állanak.

De eljön Oroszország feltámadásának napja ! Mind



azok, akik az idegenben is hűek maradtak, életüket és erői
ket otthon maradt testvéreikével ismét egyesíteni fogják.

Gondolataink azokéi, akiknek odaát kell élniök 
és szenvedniük. E könyvemet is elsősorban nekik 
ajánlom. Közös munkánk gyümölcse lesz Oroszország 
feltámadása. A hit, hogy végül is a jó diadalmaskodik 
a gonosz felett, sosem hagyta el az oroszokat. Vala
mennyien meg vagyunk arról győződve, hogy győzel
münk napja, bármennyi idő is telik el addig és szen
vedést kell még kiállnunk, elkövetkezik.

Könyvem megrázó események leírását adja, melyek 
a szenvedések kálváriájának egyik állomását mutatják. 
E leírásból az árulás borzalmas vádja csendül ki, amaz 
árulásé, melynél alávalóbbat, mióta emberek lakják eföl
det, nem követtek el. Amazok árulásáé, akik nem átallot
ták áldozatukat «testvérüknek*és«barátjuknak» nevezni.

Könyvemet elsősorban azért írtam, hogy a valóban 
megtörtént és bebizonyított eseményeket rövid és tömör 
formában a legszélesebb körökkel is megismertessem.

De célja az is, hogy a megtörténtre minduntalan 
emlékeztessen és minden kortárs emlékezetében ébren- 
tartsa. Különben mily könnyen elfelejtődik sok minden 
az évek során, különösen, amikor szándékosan elnyom
ják, meghamisítják és lehetetlen agyrémként állítják 
be hírét ! A nehéz idők lassan tovatűnnek és az időkkel 
szenvedésünk emléke is elszáll.

Nagy a bűnhödés, amivel Oroszországnak régi 
vétkeiért lakolnia kellett és még kell. De még súlyosabb 
büntetést érdemelnek azok, akik Oroszországot új hibák 
és újabb tévedések útjára terelték. Naponta figyelmez



tetnek minket a szörnyű áldozatok, melyeket szeren
csétlen hazánk hoz és még a jövőben hoznia kell, eme 
állításunk szomorú igazságára.

Könyvem feladata, hogy egy nép, az emberi erőt 
már túlhaladó bűnhödésének történetéhez adatokat 
szolgáltasson.

Lehetséges, hogy az idősebb nemzedékből sokan 
nem szakíthatnak a múlttal, de a fiatalok, akik azok 
helyét hamarosan elfoglalják, életparancsnak tekintsék, 
hogy az ingadozások útja sohasem a diadalhoz, de csakis 
a romláshoz vezet.

Ez az, amit meg kell értenünk cs biztosan kell állni 
lábunkon, akkor nem is lesz nehéz kötelességünket 
teljesítenünk : Régi dicsőségében felépíteni h azán kat!

Amikor most a magyar néphez szólok, nem akarom 
elmulasztani az alkalmat, hogy kifejezést adjak olyan 
érzelemnek és gondolkodási módnak, mely az orosz nép 
lelkében mélyen lakozik.

Mi, oroszok, csak mostanában, száműzetésünk re
ménytelen idejében, tudtuk meg igazán, mily nehezen, 
nehezebben mint más népeket, sújtotta a sors Magyar- 
országot.

Szent István ezeréves koronáját legszebb ékeitől 
fosztották meg és az egykor oly tökéletes ékszer ma 
összetörve fekszik . . .

A magyar nemzetnek is nagy károkat okozott a 
pánszlávizmus. De e népnek friss ereje lehetővé tette, 
hogy a háború utáni idők nehéz csapásait elviselhesse 
cs erős akaratot és legyőzhetetlen életet tartott benne.

Ha most, a háború és száműzetés által bővült látó



körünkkel nézzük a magyar népet, közte és az orosz 
paraszt és kozák között igen sok hasonlatosságot 
találunk.

E közös vonások az orosz és magyar nép egykori 
közös őseitől származhatnak, akik valaha a Volga és a 
Dnyeper közötti síkságon éltek. A hasonló tulajdon
ságok azoknak az ősöknek a faji jellegei, akik a magya
rok ősei is, tudniillik a turánoké.

A jövendő Oroszország, Eurázsia annál inkább lesz 
ennek tudatában, mert keserűen kellett megállapíta
nunk, hogy éppen mi oroszok és a magyarok tűrtünk el 
legtöbb szenvedést némely szlávoktól.

Könyvemnek magyar kiadása legyen az első 
alapkő e jövendő történelmi épületéhez. A katonáknak 
és vezetőiknek ajánlom, akik a magyar népből szár
maznak. Hiszek Isten igazságosságában, az igazság 
és jog törvényében, hiszem, hogy az orosz és a magyar 
népnek lábbal taposott jogai és örömteljes feltámadásuk 
napjai elkövetkeznek.

De hiszek abban is, hogy minden többi nemzet, 
melyben a becsület és igazság még él,, eme igazság mellé 
fog állani.

Ennek az igazságnak felderítésére adom át e köny
vet, melyet az olvasó különös figyelmébe ajánlok, a 
magyar nyilvánosságnak !

Berlin, 1932 április hava.

Sakharow W, Konstantin
altábornagy.



>Mi a neved ?
Az pedig monda: Légió, mert 

sok ördög ment vala beléje!«
(Lukács 8, 30)

A világháború árnyékai.

Valamennyi háború legnagyobbika alapjaiban ren
gette meg a világát, mely ma is inogva áll és minden 
pillanatban összeomlással fenyeget. Mert a háború való
jában nem fejeződött be. Hogy a trianoni és versailles-i 
békeszerződés az emberiségnek békét hozott volna 
és az emberiség megszűnt újabb harcra készülődni, 
csak egy javíthatalan farizeus vagy olyan ember állít
hatja, akinek különleges élvezete, struccpolitikát foly
tatni. A háborút csak más területekre helyezték és a 
hadviselésnek új formáit vették fel. Lényeges változás 
csak az egymással küszködő erőknek elhelyezkedésében 
és csoportosulásában állapítható meg.

Oly birodalmat, mint Oroszország, amely a száraz
földnek egy hatodát alkotja és amelyet egy kezdetleges 
kultúrájú földművesnép lakja, a kommunizmusnak szol
gáltatták ki és Így egy gaz önkényuralomnak színhelyévé 
vált. Nem ellenállás nélkül hagyta magát az orosz nép 
leigázni. Három éven át vívott a kommunistákkal élet
halálharcot. Amidőn a fehérek, a nemzeti orosz haderő,, 
a vörösök, a Szovjet csapatai felett már majdnem dia
dalt arattak, megtörtént Versailles-ban az árulás, Csak 
így vált lehetővé, hogy a kommunizmusnak immár 14 
év óta biztos talaja van Oroszországban.

Cinikus mosollyal hárítják a békecsinálók, ugyan
azok, akik állandóan revanché-ról álmodtálc és 
háborúra készültek, a világháború egyedüli felelős
ségét Németországra és Magyarországra. Elvették a



legyőzöttek fegyvereit, védtelenekké tették őket és 
mindazoknak a milliárdoknak a megfizetését követel
ték tőlük, amelyeket négy hosszú háborús éven át a 
földkerekségnek úgyszólván valamennyi népei a halált- 
hozó ágyúkból kilőttek . . .

Ma már Napnál világosabb, hogy ha Németország 
és Oroszoszág együtt haladnak, háborúra sor nem 
került volna. ET két egyesült hatalom akaratereje irány
adó lett volna egész Európára, Ennek a felfogásnak 
ma már mincl több követője van. Versailles politikusai 
egy ily egyesülés jövőbeni lehetőségétől tartottak, ezért 
kellett Oroszországot a kommunizmusnak kiszolgál
tatni, egyidejűleg azonban az ezért való felelősséget is a 
németekre hárítani. Mészárosok módjára vágták szét 
Európát és céljaikat a népek önrendelkezési jogának 
és a kisebbségi jogoknak jól szabott öltözékével leplez
ték. Európában a mesterkélt államalakulatok egész sora 
keletkezett : Csehszlovákia a szudetanémetek területé
vel, a színmagyar vidékekkel, Szlovákiával és a Rutén- 
Kárpátokkal, Lengyelország a korridorral, Sziléziával, 
Galíciával, Volhyniával és Vilnával, Litvánia a Memel- 
vidékkel stb.

Egy Elzász-Lotharingia helyére a világháború után 
az új irredenta államok egész sorát alkották, miáltal 
a trianoni, st. germaini és versailles-i békeszerződé
sek az új háborúk csíráit vetették el, amelyekre a 
győzök teljes erővel készülődnek, miután a legyőzői
teket lefegyverezték . . .

A hármas antant háborúja a középhatalmakkal 
Oroszország részvétele nélkül fejeződött be. Oroszország 
hozta a Szövetségesek érdekében a legtöbb áldozatot 
és kellett belső harcai folytán a küzdők soraiból kiállnia. 
Helyébe közvetlenül a világháború befejezése előtt 
Amerika állt a küzdők sorába.

A vüágháború kétségtelenül előbb befejeződik és 
kevesebb vér- és pénzáldozatot jelent, ha Amerika



már 1915-ben, de legkésőbb 1916-ban beavatkozott 
volna. De akkoriban Amerika még helyesebbnek tar
totta semlegességét megőrizni és a hadviselők szá
mára való hadiszállítások üzletét folytatni. E  szállítá
sok kivitték Európából az aranyat, mely az új világba 
özön lött. . .

De a világháború így sem a szövetségeseknek a 
harctereken elért döntő győzelmével végződött, hanem 
a központi hatalmak összeomlásával, junelyek a paci
fista propaganda és Oroszországhoz hasonlóan a forra
dalom áldozatául estek. Amerikának a háborúba való 
avatkozása és friss csapatainak Eurpában való meg
jelenése nem kismértékben járultak hozzá ehhez a be
fejezéshez. Az új világ kártyáit a biztos nyereségre 
tette. Ilymódon a világháború befejezése a népeket 
nem győzőkre és legyőzőitekre, hanem nyerőkre és 
vesztesekre osztotta . . .

Miként Breszt-Litovszk-ban egy alapjaiban meg
ingott Oroszország volt az akkor még látszólag egész
séges Központi Hatalmakkal szemben, így álltak a 
párizskömyéki békéknél a központi hatalmak is a fegy
verekben és anyagi forrásokban bővelkedő hatalmakkal 
szemben. Oroszországnak és a központi államoknak 
ugyanaz a sorsuk : nem legyőzőitek, hanem háborús 
vésztesek. Mert Oroszország is a kifosztottak táborához 
tartozik és még súlyosabban, mint a többi államok kell 
most politikai hibáiért vezekelnie. Mindazonáltal a jövő
ben még mindig számolni kell Oroszországgal. De tudják 
is a nyugati hatalmak, hogy ennek a hatalmas biro
dalomnak tönkremenetele csak múló és hogy £lj.ön az 
idő, amikor Oroszország Phönixhez hasonlóan rom
jaiból feltámad. Es akkor nem Németországgal, hanem 
a szerződések megalkotóival fog leszámolni.

Amint már említettük, Oroszország magára ha
gyatva, legyengült helyzetében is megszabadul a bol- 
sevizmustól,' ha egy áruló lökés hátulról nem érte
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volna. Ezt a káiiu cselekedetet a csehek követték el 
ellene Szibériában, mely a nemzeti honvédelemnek köz
pontja volt és ahol éppen egy új államalakulás volt 
fejlődőben. Más megjelölést, mint káini tettet a csehek 
felháborító árulására, alkalmazni nem lehet. Amikor a 
szúrásra kész tort már kezükben elrejtve tartották, az 
orosz népet még mindig szeretett testvéreiknek és 
Oroszországot anyjuknak tekintették. ...

Mint hadseregparancsnok és mint Koltcsak admi
rális legközelebbi munkatársainak egyike álltam az 
orosz nép legnagyobb tragédiájának központjában és 
végigéltem azt a gyalázatos szerepet, amelyet a csehek 
Szibériában betöltötték. Elárulták a fehér orosz had
sereget és annak vezetőit, barátságot kötöttek a bolsevikek
kel, gyáva hordaként menekültek kelet felé, a véd
telen lakosságon erőszakot alkalmaztak, töméntelen gyil
kosságot követtek el, magán- és államtulajdont sok 
száz millió aranyrubel értékben elraboltak és Szibériá
ból hazavittek/. .

Lehetséges, hogy nem évszázadok, de néhány év
tized múltán a föld népei a politikai igazság keresésében 
ismét harcba szállnak egymással. A szibériai cseh légiók 
földi maradványai már rég porladoznak és az általuk 
rabolt javak megsemmisültek. De sohase felejthető 
el a csehek árulása, azok a kimondhatatlan szenvedé
sek, amelyeket Oroszországra zúdítottak. Szájról szájra, 
apáról-fiúra fog az eljövendő nemzedékeken keresztül 
ennek a gyalázatos tettnek hagyománya megmaradni. 
A csehek maguk állítottak maguknak emléket ezzel az 
elpusztíthatatlan felírással: *Ez a cseh hadsereg müve 
Szibériában/»

A z orosz nép egykor megfogja kérdezni a cseh és 
szlovák néptől, hogyan csatlakozhattak az árulókhoz 
és hogyan gondolják az Oroszország ellen elkövetett 
tettek jóvátételét. A cseh politikusok, az új állam meg
alkotói, nem vonták felelősségre a gálád tettek elköve-



tőit és nem bélyegezték meg őket. Ellenkezőleg, a dicső
ség fényével árasztják el őket.

Idézem később két cseh államférfiúnak, Masaryk 
professzornak és dr. Benesnek kijelentéseit, amelyek 
arra vannak hivatva, hogy a civilizált országok nyilvá
nosságát a csehek szibériai szerepe tekintetében félre
vezessék. Masaryk és Benes ugyan hiszik, hogy valót
lanságokon őket nem foghatják, mert Szibéria igen 
távol van, mert jelenleg nincs Oroszországban nemzeti 
államhatalom és a bolsevikieknek maguknak legnagyobb 
érdekük, hogy a történtekről hallgassanak. Az antant 
képviselői pedig, akik előtt a csehek magatartása jól 
ismert, rejtélyes okokból mély hallgatásba burkolóznak. 
Ennek megfelelően a kultúrállamok közvéleménye, kü
lönösen a cseh propaganda hatása alatt, a való tény
állást illetően teljes tudatlanságban van.

Bizonyára nem egyedül Oroszország feladata, erre 
a sötét ügyre világosságot deríteni, de valamennyi nem
zőt minden becsületesen gondolkozó .emberé., is. ♦Vala
mennyi igazi demokráciának lelkiismereti ügye», hang
súlyozzák cseh oldalról is, «az igazságot kíméletlenül 
felderíteni*. Az egész világ érdeke követeli a csehek 
oroszországi szereplésének egyértelmű elítélését.. Ha ez. 
nem történik meg, tovább marad Európában egy állam, 
amely gyilkosokat, asszonygyalázókat és tolvajokat 
nemcsak büntetlenül megtűr magában, hanem vezető 
tisztségekkel is felruházza és nemzeti hősökként ünnepli.

Ama idők okmányszerű anyagát összegyűjtötték 
és most már napvilágot lát ebben a könyvben, amely 
hivatva van, hogy az 1920. cseh Anabasis 10. jubileuma 
alkalmából megjelenjék.1

1 Sakharow tábornok «Die Tschechischen Légionén in 
Sibirient c. művének első kiadása 1930-ban jelent meg.
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A pánszláv tévhit.

Kétségtelen, a régi császári Oroszország a pán
szlávizmus tévhitében ringatta magát és egy új nem
zeti Oroszország egyszer és mindenkorra kigyógyult 
volna belőle. Bár a pánszláv gondolat alapjában egy 
rendkívül felületes mozgalom Volt (a nép szélesebb 
rétegeiben sosem tudott gyökeret verni), mégis az 
utolsó öt ven év folyamán a világháború előtt erős fia-' 
tással volt Oroszország közéletére.

A  pánszlávizmus még a múlt század első felében 
keletkezett és kezdetben valamennyi szláv nép rokon
ságának, nyelvének és szokásainak elméleti és költői, 
megnyilatkozásaiban merült ki. Rövid idő múlva azon
ban eme tudományos és idealisztikus szereplésekbe 
ama hírek hatása alatt, hogy a bulgárokat és szer 
beket Törökországban elnyomják, politikai érdek is 
vegyült. A  szentimentalizmus kora volt ez. A gyengék 
és segítségre szorultak iránti résztvét, a vágy, a kis 
keresztény néptörzseken a hitetlenek ellen segíteni, 
valamennyi európai nép társadalmi köreiben akkoriban 
valósággal divat volt.

E mozgalom közepette folyt le 1877—^8-ban az 
orosz-török háború, mely tudvalevőleg a szerbek és a 
bolgárok felszabadításával végződött. Ezeknek az álla
moknak az önállósága sok orosz vérbe került. A  hozott 
áldozatok természetesen erősítették Oroszországban a 
pánszláv eszmét. Abban az időben a kiváló szlávbará- 
tok között a tudósok és teoretikusok mellett befolyá
sos politikai és katonai vezetőket találunk, mint például 
Csemisovot, Szkobelevet, ígnatievet stb. Ezek a férfiak 
az orosz társadalomban nagy szerepet játszottak és 
Oroszország sorsára döntő jelentőségűek voltak. Fana
tikus buzgalommal vetették magukat az pánszlávizmus 
szolgálatába és azt a bel- és külpolitikának egyaránt 
hatalmas tényezőjévé tették. A pánszláv törekvéseket



a nép nemzeti jellegéhez hozzá idomították s így a pán
szlávizmus II I . Sándor uralkodása idejében virágkorát 
érte.

Két, Oroszországon kívül álló ok volt erre a fejlő
désre erős hatással: i .  Németország és vele Ausztria- 
Magyarország eltávolódása Bismarck politikájától. Már 
a berlini kongresszus hátrahagyta a pétervári társaság
ban és ezzel együtt Oroszországban a kellemetlen csa
lódás érzetét. Az évszázadok folyamán Oroszországnak 
Németországhoz és Ausztria-Magyarországhoz fűződő 
és mindig erősödő kapcsolatai, amelyeknek csúcspontja 
az úgynevezett Szentszövetség volt, meglazultak. Kö- 
zép-Európa mindinkább ellenszenvvel viseltetett a Bis
marck által hátrahagyott eszmével szemben és külö
nösen a német politikusoknál erősödött észrevehetően 
a nyugat felé való orientáció.. Hátat fordítottak Orosz
országnak, sőt valósággal ellenséges érzülettel tekin
tettek feléje.

2. A második ok az a titkos szerződés volt, amelyet 
H l. Sándor cár Franciaországgal kötött. Ez a termé
szetellenes szövetség egy autokrata és patriarchális 
monarchia és egy nyugtalan, mindig revanche után vá
gyódó köztársaság között ellensúly volt Németország
nak előbb említett nyugati orientációjával szemben. 
A francia intrikák a pánszlávizmust céljaik megvaló
sítására igen alkalmas eszköznek használták fel és 
Németországot és Oroszországot teljesen elhidegítették 
egymástól.

A tyja emlékén az istenítésig csüngő II . Miklós cár 
uralkodásának utolsó éveiben érte el a pánszlávizmus 
tetőpontját, amelyet most már hivatalos elismerésben 
és kormánytámogatásban is részesítettek. Péterváron 
és Európa valamennyi szláv fővárosában gombamódra 
jelentkeztek a pánszláv eszme képviselői, akik politi
kai és személyi előnyökért szolgálták az eszmét. A ha
talmas császári Oroszország előtt valamennyi kis szláv



nép meghajolt, hűséget esküdött neki és ennek fejében 
rendszeres támogatást élvezett.

Többségében azonban az orosz nép a pánszláviz
mussal szemben továbbra is közömbös maradt és ezt 
az eszmét joggal feleslegesnek és idegennek tartotta.

A politikai pánszlávizmus teljesen elhibázott volt. 
Oroszország lakosságának zöme ugyan szlávokból állott, 
de^nem szábad^élfelejteni, hogy emellett rendkívül sok 
orosz állampolgár más népfajokhoz tartozott, amelyek
nek a szlávsághoz nem sok közük volt. Elcg ha pl. csak 
a balti és volgabeli németeket, a Kaukázus néptörzseit, 
a tatárokat, a"baskirejket, a kirgizeket, a finn törzseket 
stb. említjük. Valamennyien évszázadokon át hűséges 
fiai voltak a birodalomnak és alattvalói a cárnak és 
orosz~zászíók alatt harcoltak Oroszországért. Ezzel 
szemben Lengyelország teljesen szláv népe Oroszország 
évezredes történetén át annak esküdt ellensége volt.

Politikai szempontból tehát feltétlenül, helytele
nítendő, hogy ezekre a népfajokra is a pánszláv eszmét 
akarták erőszakolni és jogtalan is volt, hogy az orosz 
külpolitikát a pánszlávizmus befolyásolta. Joggal kér
dezhető tehát, vaj Jön az" orosz, államnak volt- e Joga 
ahhoz? hogy az ország anyagi eszközeit és fegyveres 
erejét idegén szláv népek érdekeiért felhasználja ? Sza- 
bad~volt-e orosz vért szétszórt kis szláv népfajok föl
szabadításáért és önállósításáért önteni ?

A politikai raison tagadó választ ad. Oroszország
nak nem volt joga, hogy külpolitikájának "irányát egy 
egyoldalúan orientálódott, kitalált eszme által befolyá
solt assa.—

A történelem ezt a tévedést igazolta és Oroszország
nak e hibáért vezekelnie kell. Mert míg azok az államok, 
amelyeken segített, mint Csehszlovákia és Lengyel- 
ország, kedvező viszonyok folytán megerősödtek, az 
orosz hatalom megroppant és az orosz lakosságnak



még mindig tűrnie kell, hogy a vérittas bolsevizmus 
uralkodjék felette .

Az egykor Oroszországtól támogatott kis szláv 
nemzetek nemcsak segítségukéTlagadták meg örösz^ 
országtól, de arra is törekedtek, hogy Oroszország 
borzalmas helyzetét kis gazdasági elönyökérFldhasz^ 
nálják és közömbösén néz fék az orosz nemzeti erők 
küzdelmét a boísevisták ellen, akiket támogatták is, 
ha ebből hasznöt~Tattak.

Még egy másik körülményre is figyelemmel kell 
lennünk. Az új szláv államok, amelyeket a nyugati ha
talmak állították^ fel, kezdettől fogva Franciaország 
felc'líájoTfak, míg végül teljesen engedelmes, szolgáivá 
leffeTc.~Kfrancia politika a maga céljaira használta fci_ 
a "pánszláv gondolat* jTJTníg Oroszországnak csak kára 
volfbeTőIé. 1914-ben még hatalmas voTt és jelentékeny, 
mindinkább növekvő anyagi eszközök és hitelek felett 
rendelkezett. A pánszlávizmus növekedett és virágzott, 
mint egy mérges7“kártéköny állat. így  csak természe
tes, hogy ez a növekedése különösen Ausztria-Magyar- 
országban, amely uralma alatt- számos szláv népfajt 
egyesített, kedvezőtlen fogadtatásra és nyilt ellenállásra 
taláTT- Igy~ a pánszlávizmus^ örökös viszályok forrása 
lelt__cs oka"ama katasztrofális konfliktusoknak, melyek 
azután a világháborúban érték tetőpontjukat.

Áz ellenségeskedésekre az első alkalmat a kis szerb 
állam adta, amelyeknek jogaiért lándzsát törni Orosz
ország elsőrangú kötelességének tartotta. E gy mére- 
teibéjijjus^mífhatatlan világégés lángjai csaptak ösz- 
sze Európa felefE I, .

"Már jóval a világháború előtt az antant politikusai 
a pánszlávizmust az ellenséges haderők és államokjel^ 
bontására, másrészt saját megerősödésükre használták 
fel. Propagandaf folytattak vele_a lengyel és cseh ön- 
állóság érdekében, amiért kötelező Ígéreteket tetteké 
IQ14 augösztüsaban Nikolajevics Nikota£ nagyherceg



az orosz főparancsnok Ausztria-Magyarország szláv 
népeit nyilt lázadásra szólította fel.

A szövetségesek államaiban ekkor már mindenütt 
kezdetét vette csehekből, lengyelekből és szerbekből 
csapattestek létesítése saját maguk erősítésére és az 
ellenség gyengítésére. Ugyanakkor elhatározták,. hogy 
Oroszországban is egy cseh zászlóaljat alakítanak. Ez 
az ú. n. drushina, amely 800 főnyi volt, részben oly 
csehekből alakult, akik mint orosz alattvalók Vplhy- 
niában laktak, részben oly osztrák alattvaló csehekből, 
akiket a világháború Oroszországban, talált. 1914 no
vemberében ez a zászlóalj a tényleges hadsereg kötelé
kébe került.

Míg Péterváron és egyéb központokban egészen 
a főhadiszállásig a cseh alakulatokat örömmel üdvö
zölték, az orosz tényleges haderő a cseh alakulattal szem
ben . kezdettől fogva kimondottan elutasító álláspontot 
foglalt el. Amikor pedig a cseh önkéntesek közé hadi
fogoly cseheket is beosztottak, a harctéri erők pa
rancsnokai bizalmatlanságukból nem csináltak titkot. 
♦Az ördög dicsekedjék ilyen rokonokkal!* volt a véle- 
ijiénye egy kiváló orosz tábornoknak, «aki egyszer áru
lást követ, el, meg fogja ismételni többször is». $őt a 
csehek kémkedésétől is tartottak. Végül.is a hadsereg 
álláspontja győzött és hosszabb időn át újabb cseh 
alakulatokat nem is létesítettek. Masaryk írja meg a 
♦Világforradalom* című művében, hogy eleinte Olasz^ 
országban, Angliában, Amerikában, sőt Franciaország
ban is meglehetős idegenkedéssel nézték a hadifogoly 
csehek megmozdulását. Szemmelláthatóan csak ritkán 
hatották át ideális okok ezeket az embereket. Több
nyire tiszta egoizmus, gyáva félelem életükért, hajtotta 
őket. .

Nagyon jól emlékszem, az utálatnak milyen érzel
meit keltették bennünk a fronton ilyen esetek. Az 1916. 
őszi galíciai támadás alkalmával hadosztályunk (a 3.



finn lövész-hadosztály) augusztus 9-én a zlotalipa- 
menti Lazaruvka falunál nehéz harcba került. Hosszas 
támadások és ellentámadások után elfoglaltuk a falut 
és több mint 2000 foglyot ejtettük. Ekkor előrenyo
mult egy német vadászzászlóalj, amelyben a tartalék
ból vett osztrák-magyar katonák is voltak beosztva és 
ismét kezdetét vette egy heves küzdelem. Az utolsó 
támadás szemeim előtt zajlott le. 9-ik ezredünk legyűrte 
ellenfeleit és állásaiba hatolt. Ismét sok foglyot ejtet
tünk, bár az ellenség makacsul és hősiesen védekezett. 
Amikor a küzdelem sorsa eldőlt, lövészeink elvezették 
a foglyokat. Valamennyi tiszt és katona rendkívül ko
moly, fáradt és levert benyomást keltett. Hirtelen két 
cseh zászlós tört ki a foglyok tömegéből és közeledett 
felénk, az egyik nyakamba borult, a másik kezet akart 
nekem csókolni. Valamit motyogtak a barátságról, 
Oroszország iránt érzett meleg szeretetükről és arról, 
mennyire nem szívesen harcoltak ellenünk. Szemmel- 
láthatólag mindez hazugság volt. Arcukon a kiállott 
páni félelem cs a megmenekülésük felett érzett öröm 
látszott, önkénytelenül félrelöktem magamtól ezeket az 
alávaló gyávákat. . .

Mindazonáltal helytelen volna azt hinni, hogy a 
cseh csapatok, amelyek az osztrák-magyar hadseregben 
szolgáltak, kizárólag önként és harc nélkül adták volna 
meg magukat. Viselkedésük attól függött, hová voltak 
beosztva. Hadosztályunkkal szemben például a Strypa- 
folyó lábánál Gajvoronka falu mellett állt egy cseh- 
ezred (amennyire emlékszem, a 88. gy.-ezred), amely 
az 1915— 16. évek telén különös szívóssággal harcolt. 
Amikor ezredeink májusban háromnapos harcok után 
a Strypán átkeltek és az ellenséges drótakadályok 30 
sorát pyroxilin bombákkal szétrombolták, sikerült ide
jében visszavonulniok a cseheknek, úgy hogy a csak 
egész kevés foglyot ejtettünk. Ugyanennél az előretörés
nél hadosztályunk a Strypa melletti Visnevcsik falunál



körülbelül az egész 10. honvédezredet elfogta, bár köz
tudomásúlag a magyarok elsőrangú katonák voltak. 
Akkoriban az volt a benyomásunk, hogy a cseh csa
patok önkéntes megadásáról szóló jelentések csak me
sék. Ujgylátszik, egy játék volt csak kétszeres biztosí
tással : bátran harcolni, ha a.sajátjaik győznek, de a 
vereség esetén vagy a kritikus pillanatokban idejében 
a szláv barátság köpenyét felvenni, hogy a hadifog
ság ne legyen kényelmetlen.

1916 elején engedte meg először az orosz kormány, 
hogy a cseh zászlóalj egy cseh vadászezreddé alakíttas
sák, a parancsnoki állásokat azonban orosz tisztekkel 
töltötték be és a szolgálati nyelv is orosz maradt. A  kö
vetkező hónapokban azonban a hangulat Péterváron 
mindinkább idegessé vált. így  történt meg azután 1916. 
nyarán, hogy újabb cseh alakulatokat engedélyeztek 
és a cseh ezred egy dandárrá alakult.

Megjelennek a csehek.

A cseh nemzeti tanács moszkvai képviselete útján 
1916. november 22-én alattvalói hűségéről biztosította 
a cárt. Figyelembe kell itt vennünk, hogy ebben az 
időben a külföldön tartózkodó cseh politikusok felada
tuknak ismerték fel, hogy egy külföldi dinasztiából vett 
királlyal önálló cseh királyságot létesítsenek, amelynél 
a Romanov-házat is szem előtt tartották. Itt említen
dők meg egy svájci tudósnak, dr. Hassinger1 Hugónak, 
a bázeli egyetemen a földrajz professzorának könyvében 
megírt erre vonatkozó észrevételei : «. . . Hűségnyilat
kozatok a prágai polgármestertől pontosan érkeztek 
a császárhoz. ANárodny Listy ezt írja 1917 januárban : 
♦Igazán csodálatraméltó, mily sokoldalú Masaryk pro

1 Dr. Hassinger Hugó «Die Tschechoslovakei* 312., 13 
és 474. oldal.



fesszor ténykedése és mily fáradhatatlanul dolgozik 
azon, hogy a cseh nemzet becsületét bem ocskolja. .  . 
Az ellenségek meggyőződtek arról, hogy valamennyi 
osztrák nép szeretete az örökös dinasztiához és hazához 
szilárd és megingathatlan. Felismerték, hogy mindazok, 
akik külföldön mást állítanak, hazugok és csalók . . . 
Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy ezek az em
berek a mi nevünkben beszélnek. A cseh nép meg
köszönheti ezeknek a képviselőknek szerepét.* És to
vább : «. . . Smeral képviselő, a cseh szociáldemokrata 
párt akkori vezetője, nyilvánosságra hozta a cseh szö
vetségnek Clamm-Martiniz miniszterelnökhöz intézett 
levelét, melyben Károly császártól kihallgatást kémek*. 
Azt a kérésüket akarták eléje terjeszteni, hogy koronáz
tassa meg magát cseh királynak: ^Biztosítani akarjuk 
a császárt, hogy mindig mellette és utódai mellett fogunk 
állni, hogy követeléseinket a Habsburg-dinasztia és a 
birodalom érdekeihez igazítjuk, hogy a király és az 
államot hűségesen szolgáljuk és hogy a panaszaink soha
sem ingatták meg abbeli hitünket, hogy a világháború
nak reánk nézve győzedelmes befejezése után a cseh 
ncp jogos követeléseit a birodalom keretén belül és a 
Habsburgok uralma alatt fogjuk kielégíteni.* Aláírva : 
Stanek, Smeral, Mastalka.

«A világháború alatt a szlovák katonák hősiesen 
harcoltak az osztrák-magyar hadseregben és szlovák 
nemzeti érzelmű képviselők is tartottak hazafias be
szédeket a magyar parlamentben (így Juriga 1915 
április 26-án és december 19-én) és népük áldozatkész
sége felől biztosították a magyar hazát*.

Amikor azonban 1917 márciusban Péterváron 
a forradalom kitört, hamarosan észrevették a csehek 
az új irányzattal való lelki rokonságukat, megváltoz
tatták színüket és szenvedélyes köztársaságiak lettek. 
Az ideiglenes orosz kormánytól (Miljukov) már bizto
sítékot kaptak, hogy Oroszországban a hadifoglyokból



egy önálló cseh hadsereget alkothatnak. Nemzeti taná
csuk határozatára augusztusban a hadsereg és forra
dalom céljaira egy húszmilliós frankkölcsönt vettek fel. 
Októberben Duhonin1 tábornok rendeletet bocsátott 
ki, amely egy három hadosztályból álló cseh hadtestnek 
alakítását határozta el.

Ütött a leszámolás órája.
Az események katasztrofális gyorsasággal követték 

egymást. Októberi forradalom, a bolsevisták hatalomra 
jutása . . .  A világháború azonnali befejezésének jelszava 
alatt Duhonint Mogilevben a bolsevikiek meggyilkol
ják. Az orosz haderő szétbomlik. A cseh hadifoglyok 
új helyzet előtt állnak.

A márciusi forradalom után Masaryk azonnal 
Oroszországba sietett. «A világforradalom* c. könyvé
ben részletesen leírja ezt az utazását. Masaryknak ez a 
könyve a tudatlan olvasó számára annyival inkább 
veszedelmes, mert egy olyan ember írta, aki tudós 
hírében állott. E könyvben azonban a valóság és valót
lanság szorosan együtt haladnak.

Oroszországba való megérkezése után Masaryk 
mindjárt meglátogatta a forradalom vezetőit, akik saját 
bevallása szerint lelkileg közel álltak hozzá. Majd tel
jesen rendelkezésére állott az oroszországi francia kép
viseletnek. Könyvében a következő jellemző mondatot 
találjuk : «Mi (t. i. a csehszlovák hadtest) önálló had
sereg voltunk, de mégis a francia hadseregnek egy 
részét alkottuk ; Franciaországtól és az antanttól függ
tünk a pénzügyekben.*

Masaryk majdnem egy egész esztendőt töltött 
Oroszországban. Meglátogatta Pétervárt, Moszkvát,

1 Duhonin Miklós altábornagy az utolsó vezérkari fónök 
vo lt a mogilcvi főhadiszálláson. Haláláig ezt a tisztséget töltötte 
be. A bolsevista forradalom után 1917 december 3-án Mogilev
ben a bolsevista főparancsnok Krilenko zászlós elfogatta és 
ugyanazon este a boiseviki matrózok állati módon agyonverték.



Kievet és Vladivosztokot. A mérvadó körökkel érint
kezésbe lépett, de Alexejev1 és Kornilov1 tábornokok 
ajánlatait az együttműködésre, amint büszkén kijelenti, 
elutasította. Ezek akkor kezdték hazafias munkáju
kat, sajnos, a kelleténél szélesebb demokratikus ala
pon, amennyiben azt az elvet, hogy «hűség a szövet
ségesek iránt* szinte jobban hangsúlyozták, mint a 
haza iránti hűséget. Annál erősebben csatlakozott 
Masaryk a baloldali orosz táborhoz.

A csehszlovák hadtest 1917 őszén Ukrajnában 
gyülekezett. Mindjárt tárgyalásokat kezdett az ukrán 
kormánnyal, majd hirtelen eltávolodtak ettől az irány
tól és Masaryk személyesen kötött a bolsevista főparancs
nokkal, Muravjevvel egy megállapodást. E közben bizo
nyos baráti viszony is keletkezett köztük. Masaryk meg
engedte, hogy bolseviki agitátorok hatoljanak a cseh 
ezredekbe és így a csehek részbeni bolsevizálódása meg
történt.

Muravjeven 8 kívül Masaryk egy egész sereg félbol-

1 Alexejev tábornok II. Miklós cár utolsó vezérkari fönöke 
vo lt Mogilevben. Mint katona kiváló szerepet töltött be Orosz
országban. Antant barát volt. 1918 telén halt meg Dél-Orosz- 
országban az önkéntes hadseregnél.

1 Kornilov tábornok a háborúnak és forradalomnak 
egyik legjellegzetesebb személyisége. 1915 májusában Galíciá
ban megsebesült és hadifogságba került. 1916-ban Románián 
keresztül Magyarországból Oroszországba szökött, ahol mint 
hadtestparancsnok, később pedig mint hadsereg-főparancsnok 
működött. A  márciusi forradalom után kezdettől fogva a forra
dalmárok élén állt, de minden eszközzel a hadsereg felbontása 
ellen küzdött. 1917 augusztusában Kerenszki letartóztatta. A 
bolseviki forradalom után sikerült neki a fogságból megszöknie 
és híveivel együtt a dóni kozákok közé jutni, ahol Alexejev 
tábornokkal együtt az új fehérorosz-hadsereget m egalakították. 
A kaukázusi Jekaterinodár melletti ütközetben 1918 április 
13-án esett el.

* Muravjev, egykor császári rendőrségi tiszt, 1917 őszén 
a bolsevikiek alatt az ukrajnai vörös-hadsereg fóparancsnoki 
tisztét töltötte be. Néhány hónappal később a bolsevikiek előtt 
gyanússá lett, Kazánba rendelték, ahol egy biztos agyonverte.



seviki forradalmi vezetővel is szorosabb összeköttetésbe 
lépett. Ugyanekkor a cseh nemzeti tanács a cseh hadi
foglyok soraiból a szélső szociálista elemeket sorai közé 
vette. Ezáltal a csehszlovák hadtest is hozzájárult az 
orosz forradalom további fejleményeihez. Hogy milyen 
célt kívántak ezzel szolgáim, utóbb látjuk. Masaryk
1917 májusától 1918 áprilisáig való oroszországi tar
tózkodása alatt a következő intézkedéseket te tte : 
A csehszlovák hadifoglyokat ^légionáriusokká^ keresztel
ték át. Ez a név akkor bukkant fel először Oroszország
ban. Azután azt ajánlották ezeknek a légionáriusoknak, 
hogy minden erejükkel az új állam megalakításán dol
gozzanak, anélkül, hogy erkölcsi előítéletekkel törőd
nének. Az orosz tiszteket több parancsnoki állásból fel
mentették.

A  csehek törekvései most oda irányultak, hogy 
Oroszországból elmenjenek és a franciaországi nyugati 
frontra kerüljenek. A legrövidebb út Franciaország felé 
a tengerhez Arhangelszken és Murmanszkon keresztül 
vezetett. Mint Masaryk idézett könyvében említi, ezt 
az utat a német tengeralattjáróktól való félelemből 
elkerülték. Az Oroszországon keresztül a Csendes-Óceá
nig való út mellett döntöttek, amelyhez a boísevisták 
beleegyezését is megszerezték. 1918 tavaszán a cseh
szlovák hadtest becsomagolt és az egész transzport a 
Penzatól Vladivosztokig terjedő nagy szibériai vasúti 
vonalra került.

A bresztlitovszki békeszerződés értelmében a német 
és osztrák-magyar kormányok a hadifoglyok lefegyver
zését és gyüj tőtáborokba való zárását követelték a Szov
jettől. Tulajdonképen hazájukba kellett volna őket 
visszaszállítani, nem mint légionáriusokat, hanem mint 
árulókat és szökevényeket. 1918. májusában a bolse- 
vikiek a csehszlovák hadsereghez tényleg ultimátumot 
intéztek és követelték az orosz fegyverek kiadását.

A cseh haderők erkölcsi állapota rendkívül szó-



morú volt. Az orosz forradalom után a cseh nemzeti 
tanács valamennyi sajátnemzetbeli hadifoglyot a had
seregbe besorozott, miáltal a cseh dandár egy hadtestté 
növekedhetett. A nagyobb tömeg azonban a minőség 
rovására ment. A  hadtest ily módon gyáva árulókkal 
és esküszegő szökevényekkel telíttetett.

A tiszti és parancsnoki tisztségeket cseh katonákkal 
töltötték be, akiket sem szolgálataik, sem különleges 
képességeik, hanem tisztán azon készségük alapján vá
lasztották, hogy elismerik-e a nemzeti tanácsot és a 
forradalmi irányt követik-e. Egyedül Csecsek volt tiszt, 
amennyiben az osztrák-magyar hadseregben mint zász
lós szolgált. Gajda azelőtt droguista volt, katonai rangja 
felcser, Syrowy közember, valamikor utazó.

A cseh csapatok egyrésze engedelmesen adta át 
fegyvereit, ágyúit és gépfegyvereit a bolsevikieknek. 
Az orosz tisztek azonban, akik akkor még a vezérkarnál 
és néhány parancsnoki állásban visszamaradtak, a leg- 
kíválóbbakat maguk köré gyűjtötték és elhatározták, 
hogy az ultimátumot visszautasítják cs fegyvereiket 
megtartják. Felismerték, hogy fegyverek nélkül a szov
jet hatalom kezében mint játéklabda szerepelnének és 
saját jószántukból elhatározták, hogy kelet felé törnek 
előre.

Egész sereg ütközetet vívtak meg a csehek a vörös 
hadsereggel......................altábornagy 1, a pétervári ve
zérkar volt főnöke, aki a bolseviki forradalom után a 
tavaszt és nyarat a Volga mentén töltötte és azután 
mint Koltcsak legközvetlenebb munkatársainak egyike,

1 ................... altábornagy a pétervári orosz nagyvezérkar
volt főnöke később Koltcsak tengernagy együk munkatársa 
Szibériában, azt a kívánságát fejezte ki, hogy nevét ne ismer
tessük. Ennek oka, miként más esetekben is az, hogy a hatal
mon levő csehek személyes üldözésektől, bosszútettektől sem 
riadnak vissza. De bizonyítékai megvannak és annak idején 
nyilvánosságra hozza azokat.



a vörösök elleni harcban fészt vett, írja meg ezt az időt 
és m egjegyzi1 «i9i8 tavaszán a nagyháborút még nem 
fejezték be. Miként fejeződik be, senki előre nem lát
hatta. Mindenesetre Mirbach eljárása Moszkvában és 
az élelmiszereknek Oroszországból Németországba való 
kivitele szövetségeseinket erősen nyugtalanította.*

Utóbbiak készek voltak arra, hogy minden moz
galmat a bolsevizmus ellen támogassanak. A csehek 
felkelése leginkább a francia és az angol terveknek felelt 
meg, mert egy orosz keleti front felállítása legalább 
a német nyugati front megerősítésének a lehetőségét 
paralizálta. E részletfelkelésre a cseheket francia és 
angol agitátorok biztatták. Feltételezték, hogy a cseh 
felkelés az orosz lakosságnak a bolsevizmus ellen indított 
általános felkelésének előjátéka lehet. A cseheknek kel
lett volna a központot alkotni és egy új orosz haderő 
létrehozását megkönnyíteni, amely természetesen a 
franciáknak és angoloknak engedelmes eszköze lett volna.

•Katonai szemmel nézve, a cseh felkelés kis, jelen
téktelen ütközeteknek láncolata volt ; hiszen a bolsevi
kiek Szibériában alig rendelkeztek említésre méltó 
haderő felett. Sok várost orosz tisztek és önkéntes csa
patok minden segítség nélkül foglaltak el, így például 
Omszkot, Irkuckot ésCseljabinszkot. A csehek azonban, 
anélkül, hogy egy lövést is tettek volna, büszkén és 
méltóságteljesen tartották mindenüvé bevonulásaikat, 
hagyták, hogy a lakosság ovációban részesítse őket és 
azonnal az orosz állami vagyon rekvirálásához láttak.

Azok a cseh hírek, amelyek honfitársaik katonai 
hőstetteikről szólnak, csupán az élénk fantázia szüle
ményei. Az egész elővonulás nem hadműveleti jelleggel 
bír, hanem inkább büntető expedícióéval. A csehek 
veszteségei Kazántól Vladivosztokig alig érdemelnek 
említést.*

1 tA cseh argonauták Szibériában*. Tokio, 1921. 5. oldal.



így  írja meg egy másik szemtanú ama idők esemé
nyeit. Katonatiszt volt és Kazánban élt. Résztvett a 
csehek akcióiban, amelyeknek, miként akkoriban szá
mos orosz is, bámulója volt és fellépésük első hónapjai
ban rájuk mint a bolesvizmustól való felszabadítókra 
és az orosz népnek a szabadságért vívott harcosaira 
tekintett.1

Könnyű győzelmek következtek, az ellenségtől ki
ürített helységek diadalmenetben való birtokbavételei, 
szervezetlen hordák üldözései stb. Könnyű, gyors és 
játszi könnyedséggel megtehető eredmények, mert a 
bolsevikiek egész Szibériában nem rendelkeztek rendes 
csapatokkal. Az improvizált vörös őrség, oly fegyve
rekkel felszerelve, amelyeket kötéllel erősítettek meg 
hátukon és amely nagy hirtelen összeterelt munkások
ból állott, nem volt igazi hadsereg.

így  a nem védett városok megszállása játszva és 
vidáman haladt előre és a hősök pihentek babéraikon. 
Nemsokára megváltozott azonban a kép és a dolgok 
rossz fordulatot vettek. Európai Oroszországból meg
indult a reguláris vörös hadsereg. Ez mégis csak had
sereg volt és egy európai nagyhatalom állt mögötte —  
a volt Oroszország. Frontjuk mögött egy 150 milliós 
nép hallgatott. Az orosz szibériai hadsereg az Uralnál 
tartotta a frontot, a cseh légiók azonban csak addig 
álltak a hadtápban, amíg a helyzet komollyá nem vált 
és mindent cserben hagytak, amint a fehér hadseregnek 
és mindannak, ami azzal összefüggött, vége be nem 
következett.

Egy orosz fronttiszt W. K. E. jelentéséből, aki az 
egész szibériai hadjáratban résztvett, közlök egy rövid 
kivonatot :

♦Mialatt mi a visszahúzódó ellenséget a Sadrinszk

1 Alexander Kotomkin «A cseh szlovák légionáriusokról 
1918— 20-ban Szibériában*. Visszaemlékezések és bizonyítékok. 
Párizs. 1920. 34 — 35. oldalak.

A cwh légiók Szibériában. 3
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és Bogdanovics közötti vasútvonal mentén üldöztük, 
1918 júliusában volt, haderőink a bogdanovicsi állo
másnál erős ellenállásra bukkantak. A sadrinszki sza
kaszt, ahol mint adjutáns teljesítettem szolgálatot, az 
ellenséges szárny megkerülésére Grjasznszkba utasí
tották. Sikerült nekünk 24 órai küzdelem után az ellen
séget a helységből kiszorítani és a vörösök két páncél
vonatát elfoglalni. Nemsokkal azután a cseh haderő 
egy csapatával találkoztunk, amely lassú lépésben me
netelt Jekaterinburg felé. Szakaszunk feladata volt, 
sürgősen északfelé elvonulni és ezért átadta átmenetileg 
a páncélvonatokat a cseheknek. Az átvételi igazolvá
nyokat az orosz és cseh megbízottak aláírták. E páncél
vonatokat a csehek nem adták vissza, hanem tulaj
donukul megtartották. Többszöri ily irányú felszólam
lásaink a cseh parancsnokságnál teljesen eredmény
telenek maradtak.

1918 augusztusa és szeptembere különösen nehéz 
harcokat hoztak szakaszunknak, amelyet akkor a 19. 
petropavlovi ezreddé kereszteltek át. írbitnél a sza- 
motcvet-kordoni magaslatnál csapataink rendkívül erős 
ellenállással találkoztak. Smolin ezredes, parancsno
kunk, kérte a cseheknél levő páncélvonatokat, mint
hogy mi csak egy, általunk összetákolttal rendelkez
tünk, melynek védelme a felállított homokzsákokból 
állott. A két napi küzdelem nagy veszteségeket és csak 
egy részleges eredményt jelentett számunkra. A cseh 
páncélvonat nem volt segítségünkre, mert az egész idő 
alatt a védett vasúti vonalon belül tartózkodott és még 
a saját magunk készítette páncélvonatot sem akarta 
követni, bár egy támadásba merészkedtünk és sikerült 
nekünk a bolsevikiek páncélvonatát megrongálni. Ez 
alkalommal a csehek egyetlen lövést sem adtak le.

Az ütközet után kijelentették a csehek, hogy ben
nünket el kell hagyniok. De előzőleg hozzánk jött a 
cseh páncélvonat parancsnoka azzal a kéréssel, hogy



igazoljuk írásban a küzdelemben való részvételüket. 
Smolin ezredes zavarba jött, mert igazán nem tudta, 
mit kell a cseheknek nyugtáznia. Arra kérte tehát a 
cseh parancsnokot, akinek tisztességes voltával számolt, 
hogy a szöveget maga állapítsa meg. Leültem az író
géphez és a cseh diktált. Többek közt a következő mon
dat maradt emlékezetemben : « ... A cseh páncélvonat 
legénysége oroszlánként h arcolt...»  Smolin ezredes a 
kész írást elolvasta és csodálkozó és kérdező tekintetet 
vetett a cseh parancsnokra, ez azonban kihívóan min
den szemrebbenés nélkül nézett vissza. Smolin kínosan 
sóhajtott, aláírta a lapot, átadta a cseheknek és anélkül, 
hogy kezet fogott volna vele, eltávozott.

Nemsokára azután eltávozott tőlünk a cseh páncél
vonat a viszontnemlátásra. Ezen eseten kívül nem volt 
több alkalmam a csehekkel való érintkezésre. Csak ké
sőbb hallottam a távoli harcok színhelyéről érkezett 
sebesültektől a gúnyos megjegyzéseket: <Amíg távol 
és közel az orosz az orosszal küzd, a csehek lopják a 
cukrot*.

A szibériai hadsereg mögött valóban tarka élet 
folyt. Spekuláltak, üzérkedtek, loptak és raboltak. 
A harctérre kerülő katonák nem győzték mesélni, mi
ként tulajdonították el a csehek az orosz hadifelszere
lésből mindazt, ami elmozdítható volt, a városokban 
a legrendesebb lakásokat foglalták le és a vasúti állo
másoknál a legjobb szerelvényeket és mozdonyokat 
vették birtokukba. Gajda cseh ^tábornok* tapintatlan
sága nagy felháborodást keltett, aki Jekaterinburg be
vétele után a maga és vezérkara részére nem talált más 
szállást, mint Ipatjev nagyiparos házát, ahol tudva
levőleg nem sokkal előbb a cári családot meggyilkolták. 
Mindent annyira rendbehozatott, itt, hogy a bűntett 
legtöbb nyoma eltűnt.»

Még egy bizonyíték, mégpedig egy semleges szem
tanútól, volt hadifogolytól és e korszak egyik későbbi



történetírójától: át\YAdami Géza vezérkari őrnagytól 
♦Szabadulásom Szibériából* c. müvéből. «A hadművele
tek során Irkuck, Omszk, Cseljabinszk, Ufa és Szamara 
helységeket a fehér orosz csapatok elfoglalták eleinte 
nagyobb áldozatok nélkül, miután a bolseviki helyőr
ségek nagy tartalékokkal nem rendelkeztek. Egyedül 
a bevonulásoknál nem hiányoztak a csehek ! Mindeme 
városok bevétele egy-egy cseh diadalt jelentett és ezek
ről a győzelmekről harsogott a világ.*

Es azután : «Kazán eleste után az önfeláldozó 
orosz haderő harc vonala mögött egy olyan fejezet kez
dődött, amilyenre a világtörténelem folyamán valóban 
nem volt példa. A csehek megkezdték nagyszerű szak
értelemmel keleti irányban a veszélyeztetett Hinterland 
kiürítését. Minden megmozdítható anyagot és árut 
hadizsákmánynak nyilvánítottak és az orvosi szerektől 
a permi könyvtárig mindent elhurcoltak.*

Hogy a jövőbeli eseményeket helyesen értékel-, 
hessiik, el kell képzelnünk azt a vigasztalan állapotot, 
amelyben az orosz birodalom már akkor volt. A  három 
háborús év után Oroszország halálosan kifáradt és az 
immár 14 hónapja tartó belső zavarok folytán súlyos 
csapásokat szenvedett. A  bolsevikiek «a nép nevében* 
a birodalom egyedüli urai lettek. Állami főhatalmukat 
tengerészek, tartalékos katonák és kiszabadított fe- 
gyencek teljesen demoralizált hordáira alapították és 
a nép legaljasabb ösztöneit az úgynevezett burzsoázia 
megsemmmisítésére használták fel.

Oroszországban, a Dnyesztertöl a Csendes-Óceánig, 
a tisztességes polgári elemek összefogtak, szervezeteket 
létesítettek és titokban egy általános felkelést készí
tettek elő. Remélték, hogy fegyverrel a kézben a gyűlö
letes igát lerázhatják. Nem volt helység vagy bár
milyen kis városka, ahol bolsevikiellenes bizottságok 
ne alakultak volna. Elükön többnyire volt katonatisz
tek állottak. Világos, volt hogy azok az orosz tisztek,



akik a cseh hadtestnél még visszamaradtak, baj társaik
kal azonnal megértették magukat és a titkos szerveze
tekkel az érintkezést felvették. Az ügy érdekében el
határozták valamennyi személyi kívánság félretolásával, 
hogy a csehekkel szemben mindenütt barátságosak 
lesznek és segítségükre sietnek. Éppen a tisztek és a 
titkos szervezetek kozákjai tettek legtöbb szolgálatot 
a cseh hadseregnek. Az orosz segítség nélkül a cseh 
felkelés semmire sem vezetett volna. A csehek sokkal 
kevésbbé ismerték az országot és hamarosan egymástól 
elválasztva és kis csoportokban szétszórva a bolseviki- 
ektől megsemmisültek volna. A csehek valamennyi 
fő akcióit orosz tisztek vezették. Csak példakép emlí
tem : Sztepanov, Bogoszlovszki és Usakov neveit. Utóbbi 
a Bajkál melletti ütközetben esett el.

Mindenütt, ahol nem harcról volt szó, az orosz har
cos szerényen visszahúzódott és az elsőbbséget a csehek
nek engedte át. Nem irigyelte tőlük, hogy a nép virá
gokkal és ajándékokkal halmozta el és mint felszabadí
tókat üdvözölte őket.

Emlékszem arra a borzalmas depresszióra, ami több 
hónapos asztrahani fogságom alatt ott uralkodott. A 
kommunisták hallatlan kegyetlenséggel kormányoztak, 
különösen, miután egy kozákfelkelés kudarcba fulladt. 
Akit nem gyilkoltak le, fogságban sínylődött vagy 
félelemmel telten elrejtőzködött. Ottani bolsevikiellenes 
ligák néhány tucat emberre zsugorodtak össze, így 
valamilyen önálló eljárásra gondolni sem lehetett. Ekkor 
érkezett a csehek a szibériai vonalon való dicsőséges 
előtörésének híre. A bolsevikiek a legnagyobb izgalomba 
kerültek és halált hozó öklük még jobban szorongatta 
a város gyötrődő lakóit. Csak sejtették volna, mily öröm 
töltötte be ezeknek szenvedőknek a szívét, mily forró 
vágyódással várták a cseheknek közeledő segítséget! 
A vérfürdőnek végül meg kellett szűnnie!

A rabságban tartott embereknek ez a reménykedése



dícskoszorúkat font a csehek köré és istenküldötte szaba- 
dítokká emelte őket. Kedvező alkalom volt ez olcsón 
tekintélyhez és becsülethez jutni. A cseh katonai veze
tők fel is használták ezt és ugyanezt tették később a 
politikai vezetők is, elsősorban Masaryk és Benes. így 
alkották meg a szibériai cseh *Anabasi$t> legendáját. 
A következő bizonyítékok a tényekre új világosságot 
vetnek.

A  cseh légionáriusok „Anabasisa".

1918 nyarán az antant hatalmak távolról sem 
voltak biztosak abban, hogy a világháború végérvé
nyesen az ő javukra dől-e el vagy sem, —  még mindig 
féltek a vereségtől. Azért elhatározták, hogy mindent 
elkövetnek, hogy a halálküzdelmet vívó Oroszországból 
valamilyen előnyt kicsikarjanak. A szibériai vasútvonal 
mentén sikerrel végzett cseh előretörés után parancsot 
kaptak a csehek Párizsból, hogy a Volgánál álljanak meg 
és egy keleti frontot alkossanak. Ennek kellett volna 
a németeket arra kényszeríteni, hogy figyelmüket és 
katonai erejüket ne csak a Nyugat felé fordítsák. Harang
zúgáshoz hasonlóan hangzott végig Oroszországon az 
angolok, japánok és franciák felszólítása : ♦Tömörül
jetek orosz zászlótok körül, fegyverkezzetek és kerges
sétek el ellenségeteket, a németeket, szolgáikkal : a bol
sevikekkel együtt. Egy talpalattnyit se veszítsen el 
Oroszország területéből és az orosz birodalom hatalmát 
senkisem fogja érinteni.*

Es Besszarábia ? Es Volhynia ? Es a szegély
államok ? . . .

A világ tekintete akkoriban az Ural felé fordult. 
A  Volga mentén képződött az új front. Az oroszok 
és a csehek minden nagyobb erőfeszítés nélkül elfog
lalták Ufat, Buszulukot, Szamarát, Sziszrant, Szim- 
birszket, Svalinszkot és Volszkot. 1918 augusztus



7-én Kazánt is visszafoglalták. A vörösök menekül
tek, ahol a fehér csapatok megjelentek. A vörösök 
elit csapata, az úgynevezett forradalmi gárda, lettek
ből, kínaiakból, tengerészekből és fegyencekből állt. 
Ez részben délen az ott alakult fehér hadsereg, rész
ben a birodalom középső részében a fölkelő parasztok 
ellen harcolt.

«A csehek eljárása az ellenség ellen rendkívül 
rövid és kimért volt. A  kezükbe került németeket 
és magyarokat minden további nélkül agyonlőtték. 
Ugyanaz a sors várt azokra a vörös katonákra is, 
akiknek zsebeiben valamilyen értéktárgyat ta
láltaké 1

A svéd Vöröskereszt megbízottja, Diding joggal 
említi munkájában : «A csehek viselkedése volt baj
társaikkal, a hadifoglyokkal szemben a világháború 
történelmének legnagyobb igazságtalanságai és borzal
masságai közé tartozik. ítéletemmel egyező az orosz 
területen működő valamennyi Vöröskereszt misszió 
ítélete is.» 2

Kazán bevétele után Csecsek, a zászlósból vezér
őrnaggyá előlépett cseh a Volgafront főparancsnokává, 
Syrowy, a cseh hadtest akkori parancsnoka pedig had
seregparancsnokká neveztetett ki. Az orosz önkéntes 
csapatoknak nem volt könnyű ezeknek a tanulatlan 
cseh tábornokoknak és vezetőknek engedelmeskedni, 
önfegyelmezésük annál inkább csodálatraméltó. De 
a bolseviki igától való felszabadulás fölött érzett álta
lános lelkesedés oly nagy volt, hogy mindenki, aki 
az ügynek csak valamiképpen is használhatott, szí
vesen megtett mindent és sokat elnézett. Akkor még

1 «Die tschechischen Argonauten in Sibirien*. Tokio. 
icj2 i. 5. oldal.

* D ell’Adami Géza vezérkari őrnagy : Erlösung aus 
Sibirien.



el nem pusztított intelligenciánk ezerszámra küldte 
erőteljes ifjait a fehér hadseregbe. Tábornok, köz
katona, tanuló és szolga vállvetve foglaltak helyet 
a szabadságharcosok soraiban. Egyéni hősi teljesít
mények napirenden voltak, így többek között külö
nösen a vezérkar egy fiatal ezredese, W. O. Kappel 
tüntette ki magát.1 Ahol veszély volt, mindenütt 
látni lehetett és mindenütt sikerült neki az ellen
ségnek ártani. Vakmerősége sokszor még a cseheket 
is magával ragadta és úgy volt, mintha egyik diadal 
a másikat idézte volna elő.

És ismét csak a cseheket illette minden hála, min
den lelkesedés és öröm. Mint felszabadítók vonultak 
az orosz városokba és ünnepelték, vállaikra emelték 
és megajándékozták őket, amivel csak lehetett. Orosz 
módra ajándékozták meg őket, őszinte szívből és szinte 
mértéktelenül. A z eddig meglehetősen szűkösen ellá
tott csehek gazdagok és jóllakottak lettek és megjött 
a tulajdonhoz való ízük. Mostantól kezdve az orosz 
állami tulajdonnak lefoglalását elvként tekintették, 
amit nemsokára az elvinni érdemes magánvagyonra 
is kiterjesztettek. Az orosz csapatok eleinte közöm
bösen nézték ezt : «Vigyetek csak, amit tudtok, de 
segítsetek hazánkat a bolsevikiektől megszabadítani.*

A Volgafront újjáalakításától kezdve a cseh nem
zeti tanács nagy figyelmet fordított arra, hogy a fel
szabadított országrészek közigazgatási tisztségeit olya
nokkal töltsék be, akik politikai meggyőződésükben 
Masarykhoz álltak közel. Mint a varjak telepedtek 
le ezek az emberek a Volga mentén. Mit törődtünk 
mi egyáltalában mindezekkel a Kercnszkiekkel és

1 Az ezredes, később tábornokká előlépett Kappel V la
dimír Koltcsak tengernagy legközelebbi munkatársai közé tar
tozott. Az 1919 — 20-iki szibériai téli hadjárat alkalmából szer
zett tüdőgyulladásban hunyt el.



Csernovokkal! 1 Rabszolgái és engedelmes kiszolgálói 
voltak az antantnak és éppen ezért a csehek szemé
ben is nagy kegyben álltak.

A régi orosz kormányzati rendszer ebben az időben 
már úgyszólván mindenütt elpusztult és új önkormány
zati alakulatok keletkeztek. így  Szamarában, Csecsek 
főhadiszállásán egy félig szociálforradalmi, félig bol- 
seviki összeállítású bizottság, Uralszkban és Orenburg- 
ban kozák kormány, Jekaterinburgban egy bányászok
ból álló kormány, Omszkban egy szibériai bizottság, 
Csitában Szemjonov hetman vezetése alatti kormány stb. 
működött, sőt Karbinnak és Vladivosztoknak is teljesen 
önálló közigazgatásaik voltak. Hogy ez az összevissza
ság valamiképpen megszűnjék, augusztus végén és szep
tember elején Ufában egy egységes kormányzat meg
alakítása céljából birodalmi tanácsülést hívtak össze. 
Nemcsak valamennyi helyi kormányzat képviselői jelen
tek itt meg, hanem a politikai pártok kiküldöttei is. 
A szavazatok megoszlottak. Ámbár monarchistákat 
a tanácskozásokhoz nem engedtek, a nemzetiek több
ségre tettek szert, ezenkívül jelentős momentum volt, 
hogy a hadsereg önkéntes csapataival a nemzetiek mö
gött állt.

Ez alkalommal avatkoztak be először nyíltan a 
csehek Oroszország politikai ügyeibe. Az ülésen várat
lanul megjelent a csehszlovák hadsereg egy kikül
dötte dr. Pávlu Bogdán, a cseh nemzeti tanács bizott
sági tagjainak kíséretében. Kijelentette, hogy amennyi
ben egy egységes orosz kormányzat azonnal meg nem 
alakul, a csehek a harcvonalat elhagyják. Különben

1 Kerenszki és Csernov a szociálforradalmi párt (marxis
ták) vezetői közé tartoznak. A z 1917-iki márciusi forradalom 
után a bolseviki felfordulásig az államhatalom birtokosai vol
tak. «A forradalom kimélyítésén* dolgoztak és az antant enge
delmes kiszolgálói voltak. Mindkettőt a csehek ma is támo
gatják.



pedig jogérvényes orosz kormánynak csak olyat ismer
hetnek el, amely a Kerenszki és Csemov pártjához tar
tozó szamarai szociálforradalmi bizottság tagjaiból tevő
dik össze.

Minden orosz tisztában volt azzal, hogy ez erőszakot 
jelentett és hogy semmi értelme sincs annak, hogy egy 
olyan pártot engedjen uralomra, amely már Kerenszki 
idejében polgárháborúba vitte az országot, uralma fias
kóval végződött és külföldi érdekek engedelmes szolgája 
lett. A cseh Pávlu kihívó nyilatkozata az ufai tanács
ülésen mégsem talált kellő visszautasításra. A még nem 
zárt sorban álló többség nem érzett elég erőt és belső 
bátorságot, hogy a nagyzási hóbortban szenvedő cse
heknek ajtót mutasson. A lakosság, amelyet a forra
dalom és a bolsevikiek erőszakos, véres cselekedetei 
ijedtségben tartottak, görcsösen ragaszkodott ahhoz a 
gondolathoz, hogy a cseh segítségre feltétlenül szükség 
van. Végül is a tanácsülésen mint egységes orosz kor
mányt egy direktóriumot választottak meg,1 amely öt 
tagból állt és amelynek élén Avkszentjev, Kerenszki 
egyik barátja és párthíve volt és amelyben a szociál- 
forradalmárok szótöbbséggel bírtak.

így  a kormány a csehek szellemében alakult meg. 
Első előretörésük tehát könnyű szerrel és veszély nélkül 
ment végbe. Ennek fejében kötelességük lett volna *a 
keleti front védelmét teljes erejükkel átvenni és áldo
zatoktól sem visszariadni. Ehelyett azonban megkezd
ték lassú visszavonulásukat.

Kazán elfoglalása óta észrevették a bolsevikiek, 
hogy a nemzeti fölkeléssel komolyan számolni kell. 
Erőteljesen megkísérelték, hogy ezt a várost ismét 
birtokukba vegyék. Kazán nemcsak egy fontos straté

1 E direktórium alá tartozott a kormányzati szerv, a 
minisztertanács, amelyben Koltcsak liadiigy- és tengerészeti 
miniszter volt.



giai pontot jelentett számukra, hanem az éléskamrába 
való bejáratot is, amelyre különösen Ukrajnának a 
németek által való megszállása óta szükségük volt. 
így  a szovjetkormány legjobb csapatait, élükön a let
tekkel, a Kazánért vívott harcba vetette.

Kazán védelmét egy régi katonára, a cseh Schwez 
ezredesre bízták. Nagy befolyással volt a csehekre, 
akik tényleg személyes vezetése mellett néhány napon 
át kitartással harcoltak a bolsevikiek ellen. De a 
könnyű győzelmekhez szokott soraik a bolsevikiek el
szánt előretörései miatt nemsokára meginogtak és harci 
kedvük napról-napra csökkent. Kappel ezredes segít
ségükre igyekezett sietni, amennyiben önkéntes csapa
taival az ellenséget hátba támadta. Ekkor, a legkriti
kusabb pillanatban határozták el a csehek politikai 
gyülekezetükön, hogy parancsnokuknak, Schweznek 
többé nem engedelmeskednek és ellentmondást nem 
türöen kijelentették, hogy a pozíciót többé nem tartják.

Az orosz csapatok helyzete rendkívül nehézzé vált, 
sak nagy veszteségek árán tudta a rendkívüli jártas 

és merész Kappel ezredes őket visszavonni. A csapatok 
megmenekültek, de nem Kazán. A csehek a kazáni 
területet titokban elhagyták, anélkül, hogy szándé
kukról bárkit is értesítettek volna. Szeptember 9-én a 
város ismét a bolsevikiek birtokába került. «Kazán 
város védelme,» miként egy szemtanú írja, «a cseh 
előnyomulásnak hattyúdala volt*.1

További két nap múlva Szimbirszket is föladták, 
majd Volszk, Csvalinszk, Sziszran következtek. A cse
hek állásaikat elhagyták, anélkül, hogy a vörösök táma
dásait megvárták volna, t. i. egyáltalában nem harcol
tak többet. De hűek maradtak elvükhöz, hogy amihez 
csak hozzáférhetnek, magukkal vigyék. Itt figyelembe 
veendő, hogy a Volga mentén abban az időben még

1 *Die tschecliisclien Argonauten in Sibirien*. 9. oldal.



az 1916. és 17. évekből a harcolók részére óriási kész
letek voltak felhalmozva.

«.Miután a csehek az összes meglevő vonalokat zsák
mányukkal megtöltötték, megindultak Kelet felé. Utánuk, 
mint egy áradat zúdult a volgamenti menekülők szeren
csétlentömege. Itt is az orosz hadsereg hű maradt fel
adatához és mint utóvéd fedezte a csehek visszavonu
lását. A mezitláb, rosszul öltözött, minden meleg ruhától 
kifosztott orosz harcosok fölháborodottan látták az új csiz
mákkal és kifogástalan formaruhákkal fölszerelt cseheket 
tovamenni. Ez vetette el az elidegenedés csíráját, mely
ből később gyűlölet és viszály származott.* Erről szól1
ama napok egy szemtanújának .............. altábomagy-
nak, a vezérkar volt főnökének jelentése.

Ugyancsak ebből az időből egy kazánbeli szem
tanú, aki később részt vett a Csendes-Óceánig tartó 
visszavonulásban és aki a cseheknek csodáló ja és egyéb
ként is szláv barát volt, amiből titkot nem csinált, a 
cseh eljárásról a következő jellegzetes képet a d ja :3

♦Ebben az időben egyetlen egyszer (a Kazán körüli 
ütközetben) jelentkezett a testvéri egyesülés gondolata 
világos, szinbolikus fényében, hogy azután a demorali- 
zálodás ködében, amely a cseh légiókat érte, amidőn a 
Volga partjairól visszaözönlöttek, eltűnjön. Ha segít
ségért fordultak hozzájuk, vezetőik a cinizmussal ha
táros nyugalommal felelték : «Nem avatkozunk bele 
az orosz ügyekbe. A mi politikánk —  a vasúti vonal!»

Igen, se vége se hossza nem volt a menekülők 
sorainak, akik a Volgától a cseheket követték : aggas
tyánok, asszonyok, gyerekek stb. Az a lakosság volt 
ez, amely néhány héttel előbb virágokkal és ajándé
kokkal halmozta el a cseh csapatokat. Most elmene

1 L. fent idézett mű 9. oldalát.
* Alexander Kotomkin «Über die tschechoslowakischen

Legionáre in Sibirien 1918— 1920. Erinnerungen und Doku- 
m ente.» 11. oldal.



kültek megszokott helyükről segítség nélkül és a bizony
talan jövő láttára kétségbeesetten. Nem maradhattak 
otthon, mert a bolsevikiek a városok valamennyi la
kóját lemészárolták, akik a cseheknek támogatására 
siettek vagy irányukban a rokonszenvnek bármi jelét 
is mutatták.

Félelem és megdöbbenés kergette a kis városok 
és helységek menekülő százezreit, akiket a csehek harc 
nélkül engedtek át a cseka törvényszékeinek. Joggal 
fölmerült a kérdés : nem lett volna jobb, ha a csehek 
egyáltalában nem jönnek.

Mindenesetre az oroszok részére jobb lett volna, 
ha a bolsevikiek elleni mozgalmukat alaposabban és 
több nyugalommal hagyták volna kiérlelni. A  nyugati 
hatalmak gyors cselekvést akartak, hogy a bolsevikiekre 
hátulról minél előbb nyomást gyakorolhassanak, hogy 
a németek ne vonulhassanak föl teljes erejükkel a nyu
gati fronton. Itt váltak el az oroszok és a nyugati 
hatalmak kívánságai. Az egész előretörés korai volt, 
megakasztotta a nemzeti szervezetek titkos előkészületeit 
és meghinsíiotta az összefogást. A városok és állomások 
kerítésein és falain még rikítottak a csehek tarka fel
hívásai, melyeket az orosz lakossághoz intéztek. E fel
hívások mind így kezdődtek : «Orosz testvéreink ! . . . 
Meggyötört orosz fivéreink és nővéreink ! . . . A cseh 
bizottság Titeket, a Volga és Ural lakóit ellenségetek, 
a bolsevikiek elleni harcra szólít fel ! . . .* Változatos 
hangon Ígérgették a győzedelmes befejezésig való küz
delmet, utolsó csepp vérükig . . . Es mindezek helyett : 
az állások harc nélküli feladása, az engedelmesség meg
tagadása, az orosz tisztek és önkéntes csapatok eláru
lása és az egészséges, jóltáplált cseh légionáriusok gyáva 
menekülése. Nem cseh vér folyt, de patakokban ömlött 
az orosz vér a cseka pincéiben. Számtalan asszonyt 
meggyaláztak és halálra gyötörtek. Átkot, szörnyű átkot 
szórt a Volga népe a csehek után . . .



Magának a cseh hadseregnek a hangulata is a 
zérópontra sülyedt. Lopás és zászlóelhagyás elfogadott 
dolgok voltak, amihez a vezetők és a nemzeti tanács 
jártak elől jó példával. Kalandorok, sötét lovagok vol
tak ezek, ama napokban a legszélsőbb balszámy köve
tői. Hogy katonáik előtt népszerűekké legyenek, semmi
féle demagógiától vissza nem riadtak. Az ő hibájuk, 
hogy ártatlan orosz vér és könny patakokbon hullt. 
Pavlu, Girsa, Patejdel, Medek, Blagosch voltak a cseh 
komité akkori vezetői, míg az egésznek lelke a kiválasz
tott forradalmi hős : Masaryk TamásA

* * *

Fáradságos út, örökös életveszedelmek közepette 
sikerült nekem és feleségemnek Asztrahánt titokban 
elhagynunk és a fehér hadsereget elérni. A  Volgán csol- 
nakon, majd lóháton egy kirgiz vezető kíséretében, a 
káspi steppéken keresztül, Uralszkon, Buszulukon és 
Szamarán át több mint 500 kilométert tettünk, míg 
szeptember második felében Ufába érkeztünk.

A Volga mellett találkoztam először cseh légioná
riusokkal. Nem képzeltem, hogy egy gyáva hordát látok 
magam előtt, melynek tulajdonságai közé zászlóelhagyás, 
árulás és tolvajlás tartoztak. A bolseviki börtönfalak 
mögött hosszas és kínos tartózkodásom alatt hozzá
szoktam ahhoz, hogy a többi oroszokhoz hasonlóan a 
csehekről csak jót gondoljak és hősiességükről épúgy 
meg voltam győződve, mint arról a szándékukról, hogy 
az orosz rémuralom elleni küzdelemben segítségünkre 
lesznek. Mindenesetre arra emlékszem, hogy már akkor 
is bizonytalan tekintetük, erős beképzeltségük, vala
mint a katonai nevelés hiánya tűntek fel. Valahogy úgy

1 T . S. Masaryk «Die Weltrevolution*. 192. oldal.



látszott, mint valami katonai egyenruhába bujtatott 
lakáj-csapat vonulna előttem . . .

De az a hír, hogy a csehek nem akartak tovább 
harcolni, mindezek ellenére kínosan meglepett. «Mi az? 
Katonák nem akarnak többet engedelmeskedni? Nin
csen többé engedelmesség? Hát nincsen haditörvény
szék? «Isten őrizzen,* volt a felelet, ily erős eszközökhöz 
ennél a rendszernél nem lehet fordulni. De különben is 
a csehek a szövetségesek különleges védelme alatt áll
nak !»

*  *  *

Miként már említettük, dr. Pávlu a cseh nemzeti 
tanács nevében egy szociálforradalmi kormányzatot 
erőszakolt az oroszokra. Az oroszok elég engedékenyek 
voltak és elfogadták. Majd jött a csehek menekülés- 
szerű, harcnélküli visszavonulása a Volgavidékről. Maga 
az ideiglenes direktórium is szükségesnek látta, hogy 
a csehek kötelességérzetére hivatkozzék. Amidőn ez 
semmit sem segített, megkísérelte a hűtlen barátokra 
Anglia és Franciaország útján nyomást gyakorolni. De 
ezzel rosszul jártak, mert a tőr azonnal ellenük fordult. 
A csehek kivédték az ütést, amennyiben azonnal a 
szélső szociálista táborba mentek át, melynek vezetője 
akkor a nagyon is sötét úriember Csernov volt. Csemov 
tehát minden eszközzel igyekezett a szibériai lakosságot 
a direktórium ellen felizgatni és azzal vádolta, hogy 
ellenforradalmi, t. i. monarchista érzelmű. De a direk
tórium továbbra is alázatosnak mutatkozott a csehek 
iárányában és odáig ment, hogy a főparancsnokságot az 
Uralfronton a cseh Jan Syrovy tábornoknak adta át,1 
bár ott már csak oroszok harcoltak. így  teljes naivi
tással meg mindig a cseh segítségbe kapaszkodtak.

1 Csecsek, aki azelőtt a Volgafront parancsnoka volt, a 
Volgától való visszavonulás után a cseh gyaloghadosztály pa
rancsnokságához tért vissza.



Amikor a direktórium ennyire megalázkodott, a 
cseh Syrovy nem átallotta, hogy ugyanattól a direk
tóriumtól a hadsereg feletti rendelkezési jogot elvegye. 
Kijelentette, hogy hadserege nem harcol, hanem a 
francia Janin tábornok megérkezését megvárja és 
azután annak kívánságaihoz igazodik.

Október végén érkezett Omszkba Knox tábornok, 
az angol megbízott. Megszűntem bárminemű remé
nyeket is a direktórium magatartásához fűzni. Ily- 
módon a hazán segíteni nem lehetett ! Elhatároztam, 
hogy Vladivosztokba megyek, ahol valóban nemzeti 
érzelmű emberekből egy új hadsereget létesítek, amely
nek segítségével mindenekelőtt az elvadult cseh hor
dákat fegyverezem le. Elutazásom előtt lejártam vala
mennyi bolsevikiellenes harcvonalat, többnyire Knox 
tábornok kíséretében, ö  ismételten őszinte felháboro
dását fejezte ki a csehek magatartása fölött. Akkori
ban külsőleg is igazi csűrhévé süllyedtek. Mindenütt 
láthatók voltak, amint mindennemű disztinkció nélkül 
kóboroltak rendetlen, kigombolt egyenruhákkal, fésü
letlenül, feldúlt arcai, nyakig lehúzott sapkával, 
zsebrevágott kezekkel. Kisebb csoportokban állottak, 
mert egyenként nem merészkedtek ki a vagonokból. 
Szemtelenül bámultak és politizáltak.

*  *  *

Itt közöljük egy orosznak a leírását, aki akkor 
a csehekhez nagyon közel á l l t : 1

♦így elhagyta a cseh hadsereg a frontot és egy 
hosszú kígyóhoz hasonlóan, mint akkor maguk nevez
ték, megindultak Szibérián keresztül, mindama helyi-

1 A. Kotomkin *Über die tschechoslovakischen Legio- 
náie in Sibirien 1918— 1920*. Erinnerungen und Dokumente. 
36.. 37. oldal.



ségeket kiürítvén, amelyeket egykor oly nagy diadallal 
foglaltak ell

A légionáriusok most megkezdték a szibériai vasút
vonalak különböző állomásain tartózkodó vasúti ko
csikban a meddő életet.

A szibériai vasúti állomásokon egész 1919-ben 
egy rendkívül jellegzetes képet lehetett megfigyelni : 
mindenütt a holt vágányokon és a rendező pályaud
varokon fölös vagónok e felírással voltak láthatók : 
♦negyven ember —  nyolc ló». A  füthető marhaszállító 
kocsik kályhákkal és ablakokkal kiválóan fel voltak sze
relve és a külső falak festményekkel és nyárfaháncs
ból készült rajzokkal díszítve. A lakókocsik között 
az árukkal gazdagon megrakott szerelvények sorai áll
tak, gondosan kátrányozott ponyvával áthúzva. De 
nemcsak a vonatokon, hanem a városokban, kaszár
nyákban, katonai állomásokon és telepeken is bizto
san bennültek a csehek. Trénjeik a fő közlekedési 
vonalon keresztül végighúzódtak Uraitól Vladivoszto- 
kig. Meg kell itt említeni, hogy abban az időben a 
cseh hadtest egészen valószínűtlen nagyra dagadt, 
több mint ötvenezer emberből állt.»

Cseljabinszkban, Knox tábornok szalónkocsijá- 
ban találkoztam Syrowy úrral. Alacsonytermetü, ne
hézkes, ápolatlan ember volt, nem sokkal 30 év fölött. 
Közönséges, vaskos arcában egy szem pislogott, a má
sikat fekete kötés takarta, mely körülménynél 
fogva a csehek szemében ő Huszita vezérük, Jan 
Zizka képében jelent meg. Viselkedése több volt az 
erőltetett nyugodtságnál, úgyhogy könnyén észreve
hető volt, mennyire igyekezett bizonytalanságát és a 
jó gyermekszoba hiányát leplezni. Szemmelláthatólag 
kényelmetlenül érezte magát a szokatlan környezetben. 
Ma is fáj a lelkem és szégyent érzek magamban, ha 
emlékezetembe idézem azt a képet, amidőn e párvenű 
mögött méltóságteljes tartásban az öreg orosz tábor-

A aaeh légiók StlM riAban. 4



nők Dielerichs1 cseh uniformisban megjelent. Diete- 
richs a vezérkarnak egy egészen kivaló munkatársa 
volt, de egy javíthatatlan szlávimádó. Mindazt, amit 
Syrowytól követeltek, Dieterichs szolgáltatta és így 
tudása által tanulatlan főnökének bizonyos jelentősé
get kölcsönzött. Tekintélye folytán sok baj nem tör
tént meg.

Knox tábornok igyekezett a cseheket rávenni 
arra, hogy a hadsereget hatalmába kerítse és a 
harcban ismét részt vegyen. Hiába való volt minden ! 
A csehek állig felfegyverkezve a harcvonalak mögött 
álltak és egyszersmindenkorra kijelentették, hogy harc
ról többet tudni sem akarnak. A kiürített állásokat 
a fehér hadsereg új alakulatai foglalták el, amelyeknek 
sikerült a bolsevikiek valamennyi támadását végül 
visszaverni.

Az ötvenezer cseh között csak egy férfi akadt, 
aki honfitársai viselkedése fölött érzett szégyenét elvi
selni nem tudta és ez Schwcz ezredes volt, aki a kazáni 
akciót vezette. Ezredének embereit ő fegyelmezte leg
tovább, de végül neki is megtagadták az engedelmes
séget. Még egyszer összehívta katonáit, bátorító beszé
det intézett hozzájuk és arra kérte őket, hogy térjenek 
észhez és ne hozzanak szégyent nemzetükre. De mindez 
mit sem használt, a katonák elhagyták a harcvonalat. 
Erre az ezredes visszavonult vasúti fülkéjébe és agyon
lőtte magát.

Midőn Cseljabinszkban voltam, temették éppan 
e derék harcost. Szomorú, borongós őszi nap volt s az

1 M. Dieterichs orosz altábornagy 1916-ban Szalonikiban 
az orosz dandár parancsnoka volt és később Mogilevben Duho
nin tábornok legközelebbi munkatársa. Ennek m eggyilkolása 
után Dieterichs Kievben jelentkezett a cseheknél. Masaryk ki
nevezte őt vezérkari főnöknek. Bár Dieterichs német szárma
zású, kimondottan pánszláv érzelmű és az antant hű kiszolgá
lója volt.



égből az eső szitált. A halott Schwez sírjánál cseh 
politikusok nagyképű beszédeket mondtak és krokodil 
könnyeket ejtettek.

Nem tudták, hogy Schwez ezredessel rövid dicső
ségüket is temették és hogy tulajdonképpen ők maguk 
voltak gyilkosai.

A direktóriumnak és a szövetségesek megbízot- 
tainak fáradozásai mit sem használtak. A csehekét 
nem lehetett jobb belátásra bírni. Már októberben a 
legutolsó emberig a harcvonal mögé húzódtak. Ez 
többszörösen bebizonyított tény. Nem való tehát, 
amit a cseh külügyminiszter á l l í t : 1

♦Koltcsak összeomlása 1918 november r8*án meg
bontotta Oroszországot. Minthogy a belpolitikái ese
ményekért felelősséget vállalni nem kívántak, lassan 
elhagyták a Volgafrontot és céljaik miatt,csak a vasút
vonalat tartották kezükben. December végbe
ment a cseheknek a Volgavidékről való végleges visz- 
szavonulása.*

. . altábornagy így ír erről az időről: * «A har
colók mögött a csehek nagy kényelembe helyezkedtek 
és hadizsákmányként annyi vonatot foglaltak le ,’hogy 
a hadianyagnak a harctérre való szállítása megakadt. 
Cseljabinszkben és Jekaterinburgban sok eséh ezred 
állt. Az emberek frissek, kipihentek és jól tápláltak 
voltak. Akkoriban határozta el a cseh nemzeti tanács, 
miként történjék a legalkalmasabban Szibéria kiürí
tése a cseh csapatok által. E zt különösen hangsúlyozni 
kell, mert később bátorságuk volt ahhoz, hogy világgá 
kürtőijék, hogy azért vonakodtak tovább harcolni, 
mert Koltcsak tengernagyhoz alkalmazkodni ellenszen
ves volt nekik.*

A front mögött a rabolt javakat kétszeres éber

1 E . Benesch «Der Aufstand dér Nationen». 552. oldal.
* «Die tschechischen Argonauten in Sibirien*. 11. old.



seggel őrizték. De szolgáljon arról egy jegyzék, amit 
kivinni szándékoztak : 1 «A csehek zsákmánya nemcsak 
tömegük, de változatosságuk miatt is feltűnő volt. Mi 
mindenből nem állt : Egyenruházati cikkek belátha
tatlan tömegben, fegyverek, lőszer, szövetek, élelmi
szerek, cipofélék, ércek, nyersanyagok, értékes gépek 
és gépalkatrészek, tenyészállatok stb. Egyedül orvosi 
szereket mintegy 3 millió aranyrubel értékben rabol
tak, kaucsuk- és gummiárukat 40 millió értékben és 
a tjumensi bányákból felbecsülhetetlen mennyiségű 
rezet. Nem restelték a permi egyetem könyvtárát és 
laboratóriumát is lefoglalni. A rablás teljes mérete 
sohasem lesz megállapítható. Alacsonyan számítva 
több százmillió aranyrubelre tehető Oroszországra kirótt 
hadisarcról van szó, mely többszörösen túlhaladta a 
németek által 1871-ben a franciáktól követelt hadikár
pótlást. A zsákmány egy részét a csehek a helyszínen 
magas áron adták el, másik részét pedig hazaszállítás 
céljából vonatokra rakták.

A csehek nagyszámú mozdonyon kívül mintegy 
húszezer vagont kerítettek birtokukba, úgyhogy két 
csehre egy vágón jutott. A hadsereg szállítására ily 
vagónmennyiségre nem volt szükség. Mindez a zsák
mány szállítására szolgált.

Mi orosz tisztek világosan láttuk már akkor, hogy 
az egyetlen megoldás lett volna, ha ezekkel a demo
ralizált légiókkal rövid úton végzünk. De két ok aka
dályozott ebben. Elsősorban csapataink még túlságo
san gyengék voltak ahhoz, hogy egy időben külső és 
belső ellenséggel harcoljanak ; másrészt a direktórium 
akkor annyira balfelé orientálódott, hogy elnökét, 
Ávkszentjevet azzal gyanúsították, hogy a félbolseviki 
Csem ow al egyetértésben dolgozik. Ez a szégyenletes 
direktórium félt a csehektől és mindig kész volt arra,

1 «Djel9 Rottin*. Tokio. 1920. 12. oldal.



váljék lehetővé. Sorsunkat és Oroszország jövőjét A. W. 
Koltcsak tengernagy kezeibe raktuk le.1

Koltcsak mindenekelőtt hazafi volt, a mellett 
tehetséges, okos és tanult, sokat utazott, kiváló had
vezér. Személyisége mindazok előtt, akik őt ismerték, 
ma is rendkívül jellegzetes. Az igazságért sorompóba 
állni —  életszükségletnek tartotta. Becsülte a német 
nép szorgalmát, rendszeretetét és szervezőképességét, 
tehát Németországai szemben előítéletekkel nem visel
tetett, ami elég volt ahhoz, hogy a franciák őt és 
közelebbi munkatársait németbarátoknak tüntessék 
fel. Nem utolsó sorban ezért volt a csehek szemében 
is szálka. Ha hadseregével együtt nem esik a cseh árulás 
áldozatául, Oroszország történelme bizonyára más fordu
latot vett volna.

Koltcsak tengernagy látta, hogy a csehek nem 
sokáig maradhatnak Szibériában, de nem rendelkezett 
a szükséges erőkkel, hogy az országból eltávolítsa őket. 
Mindehhez járult, hogy Koltcsak hihetetlen jó ember 
volt. De úgy látszik, akaraterejét a forradalom némileg 
meggyengítette. Tudott heves lenni, de könnyen enge
dett. Amidőn őt teljes bizalommal vezérré választot
ták, e tisztséget a haza iránti áldozatkészségtől és köte
lességérzettől vezéreltetve mint egy nehéz, nyomasztó 
feladatot vállalta.

1 Koltcsak Sándor tengernagy 1873-ban Péterváron szü
letett és 1894-ben lett tengerésztiszt. Részt vett 1900— 1904- 
ben és 1908— 1910-ben két tudományos expedícióban a Sark- 
tengeren. Tudományos kutatásaiért a nagy aranyérmet kapta. 
A  forradalom a feketetengeri flotta főparancsnoki tisztségénél 
találta. Koltcsak tengernagy a matrózok előtt nagy tiszteletnek 
örvendett, ami lehetővé tette, hogy a flotta szétzüllését meg
lassítsa. Amidőn végül is a matrózok valamennyi tiszt lefegy
verzését követelték, Koltcsak arany kardját a tengerbe dobta 
és Pétervárra utazott. Nemsokkal azután az ideiglenes kormány 
egy megbízatással az Egyesült-Állam okba küldte. 1918-ban tér 
innen a Távol Keletre vissza és nemsokára már az egész orosz 
szabadságmozgalom élén áll.



Koltcsak beiktatása a kormányzói székbe 1918 
november 18-ának éjjelén történt Omszkban és sehol 
ellenállással nem találkozott. A direktórium tagjait 
elfogták majd Oroszországból kiutasították. Senki 
e lépést Szibériában nem helytelenítette. Egyedül és 
kizárólag a csehek szerveztek egy felkelést az új kormány 
ellen, de annak keresztülvitelére bátorságuk márnem volt. 
Hangosan elégedetlenkedtek, népgyűlésekre jöttek ösz- 
sze és különféle kiáltványokat intéztek Szibéria lakós- 
ságához. Amidőn egy tisztet küldtek Omszkból hozzá
juk, hogy a vezetőket elfogják, elrejtették és átsegítet
ték őket a bolsevikiekhez.

Ebben az időben jött Gajda, akkor cseh hadosztály- 
parancsnok, hivatalosan Koltcsak tengernagyhoz és biz
tosította őt rokonszenvéről, hűségéről és megbízható
ságáról. Ismerte az új hangulatot az orosz tisztek és 
legénység között, a diktatúrához való viszonyukat és 
jónak látta új kártyákkal játszani és ugyanakkor sze
mélyét Syrovyval szemben előtérbe állítani. Gajda és 
Syrovy nem voltak jó viszonyban. A nyilt szívű Kolt
csak tengernagy Gajda őszinteségéről meg volt győződve 
és minden alkalommal a becsvágyó csehet kitüntette 
kegyével, sőt az orosz tábornoki ranggal is. 1919-ben 
feljegyeztem azt a benyomást, amelyet ez az ember, 
akinek Oroszország részére oly végzetes szerep volt 
szánva, reám gyakorolt : «Fiatal, keskeny, álarcszerű 
arc, színtelen kemény szemekkel, melyek rablásra hajló, 
határozott akaratot árultak el. Két mély, nagy, dacos 
árnyék a száj körül. Orosz tábornoki egyenruha, váll- 
disztinkció nélkül, amelyet a cseh politikusok kedvéért 
leszedett magáról. Beszédmodora halk, kimért, majd
nem gyengéd volt, de dacos hangsúlyozással és kelle
metlen cseh kiejtéssel. Röviden és szaggatottan beszélt, 
a hős hadvezért utánozva. 1918 októberében találkoz
tam vele egy kis katonai körben, Jekaterinburgban, 
ahol a következő felfogást képviselte : «Az orosz népnek



első hadügyminisztere, jöttek Vladivosztokba. Stefanik 
a kivételek közé tartozott, amennyiben olyan volt, mint 
Schwez ezredes. Benes könyvében őt ideálistának ne
vezi. Amidőn Stefanik látta, hogyan viselkednek a cse
hek, haragra gerjedt. Feladatának tekintette, hogy a 
cseh nemzeti tanácsot azonnal feloszlatja, a cseh had
sereget fegyelemre kényszeríti és tényleg Janin tábornok 
főparancsnoksága alá helyezi. Ekkor azonban minden 
oldalon ellenállással találkozott. A  cseh tisztek épúgy, 
mint a politikusok, mindenekelőtt azonban a cseh ka
tonai szellem ellene fordultak. Dolgavégezetlenül kel
lett Stefaniknak Prágába visszatérnie.

Elutazása előtt nem csinált titkot előttünk, hogy 
a szégyen és becstelenség miatt, amit a légionáriusok 
az új csehszlovák történelemnek már első oldalaira vit
tek, mélyen cl van keseredve.

Jaain Szibériában maradt, de a csehek csak névleg 
tartoztak alája. Janin megbízhatatlan és akaratgyenge 
volt. Homályos utasításai voltak és kezdettől fogva ket
tős játékot játszott. Külsőleg Koltcsak tengernagynak 
hódolt és őt rokonszenvéről és alázatáról, az orosz had
sereget pedig együttérzéséről, jóakaratáról és segítő
készségéről biztosította. Hátunk mögött azonban a cse
hek kilengéseit helyeselte és volt rá okunk azt hinni, 
hogy akárhányszor biztatta is őket.

Janin megérkezésével a légionáriusok úgynevezett 
Anabasisa befejezést nyert. Mindig erősebben követel
ték a szövetségesektől, hogy hazájukba visszaszállítsák 
őket. A központi hatalmakkal való háború ugyanis 
befejeződött és új államuk, Csehszlovákia Versaillesben 
megszületett.

Koltcsak tengernagy és tisztjei annál inkább támo-

Amidőn Stefanik mint Csehszlovákia hadügyminisztere repü
lőgépen hazaérkezett és már a cseh terület felett volt, máig 
kiderítetlen módon repülőgépe cseh golyózápor folytán lezuhant 
és Stefanik szörnyet halt.



gatták a csehek kívánságát, mert ennek az ötvenezer 
főnyi felfegyverzett, de lezüllött, amellett Oroszország
gal szemben ellenséges érzelmű hadseregnek jelenléte 
állandó veszedelem volt és távozásuk csak megváltást 
jelentett volna. De a szövetségesek nem tartották cél
szerűnek a csehek kívánságát teljesíteni s így továbbra 
is Szibériában maradtak.

A cseh árulást előkészítik*

A steppék sok ezer kilométerre menő végelátha
tatlan területe minden trágyázás nélkül évről-évre hal
latlan mennyiségű termést hoz. Északra végtelen 
nagy, sötét, szűzi erdők, amelyek egyikét-másikát még 
emberláb nem érintette. Maga a terület sokszorosan 
nagyobb egész Nyugateurópánál. A steppéktől délre 
érdekes változatossággal hatalmas hegyláncolatok, ame 
lyeknek magaslatain és szakadékain át emberi hang rit
kán hallatszott. E hóval borított hegyóriások titok
zatos öléből hatalmas folyamok erednek, amelyek széles 
medrükben lassan viszik észak irányában kimeríthe
tetlen vízrengetegeiket.

Tajgának hívják ezeket a csodálatos erdőket. Eu
rópa számára szinte elképzelhetetlen mennyiségekben 
rejtenek magukban vadat és drága prémállatokat. A fo
lyók halakban gazdagok és homokos mélyükben arany 
csillog. Ha az eddig még érintetlen hegyeket megnyitnák, 
az ásványok, drágakövek, olajak és szén hallatlan gaz
dagságára bukkannának. Értékekben minden tekintet
ben rendkívül gazdag és áldott ez az ország, amelyet 
Szibériának hívnak . . .

A szibériai tél nagyon sokáig tart, november elejé
től március végéig és nagyon szigorú, ö t  hónapon át 
álszik Szibéria a vastag hótakaró alatt és karácsony 
táján több mint 30 fokra szalad zéró alá a hőmérő. 
De milyen tiszta és ózondús a levegő! Milyen saját



ságos, színes világítás! És micsoda vadászatok! Nyá
ron Szibériában is épp olyan a meleg, mint Déleurópá- 
ban és a legszebb búza is megérik.

Szibéria falvai körülbelül 30 kilométer távolságra 
vannak egymástól. A lakosság nagyon egészséges, üde 
és kitartó. Az emberek könnyedén összehúzott szem
öldökeik alól nagy acélszürke szemeikkel nyíltan tekin
tenek egymásra. Akaraterejükben és becsületességük
ben mindenki megbízhatik. A családi élet egy pátriár- 
chális rendszer befolyása alatt áll. Az erkölcsök és szo
kások többnyire tiszták és kezdetlegesek, mint maga 
a természet. A nagy vendégszeretet és egymás segítése 
annyira tulajdonai a szibériainak, hogy a forradalom 
sem tudta megszüntetni és a családi hagyományokat 
meglazítani. Kunyhóikban és házaikban évszázados 
mennyezeteik alatt ősrégi ikonok csüngnek. Azután 
a négy utolsó cár arcképei. Miként az emberek, egy
szerű a napi munkájuk is : nyáron mezei munkák és 
halászat, télen pedig a Tajgában vadászattal vannak 
elfoglalva Szibéria férfiai. Ilyen a mi Szibériánk ! He
lyet és életlehetőséget még százszor annyi ember talál
hatna ott, mint amennyien eddig megtelepedtek.

Ebben az országban játszódott le Oroszország tragé
diája . . .  A légionáriusok ! . . .

1918 őszétől a csehek mindinkább az ország bel
sejébe húzódtak, hogy minden veszélytől távol, a fegy
vertelen lakosság között kényelmesen telepedjenek le és 
teljes nyugalommal várják átszállításukat a Tengeren.

1918/19 egész tele a csehek örökös vándorlásaival 
és Janinnek a csehekkel való állandó tárgyalásaival 
telt el, akik mindenáron Szibéria leggazdagabb váro
saiban kívántak tartózkodni. Mindenütt láthatók vol
tak, amint fennhéjjázóan és lomhán az utcákon csatan
goltak. De sosem üres kézzel ! Mindig cipeltek valamit 
magukkal batyuban vagy papircsomagokban. A város
ban jól, sőt mondhani hetykén öltözködtek és a lakk



csizmákról, meg a keztyükröl meg nem feledkeztek. 
Amíg így napjaik semmitevésben teltek és ők maguk 
valóban bővelkedtek, hadseregünk kötelességét telje
sítette és ugyanakkor állandóan a legnagyobb nélkülö
zéseknek volt kitéve.

A csehek tekintélyes százalékát különben csúnya 
nemi betegségek támadták meg. Ezek az undorító be
tegek valósággal elárasztották valamennyi városi kór
házat. Volt egy rendkívül kellemetlen találkozásom a 
csehekkel, mégpedig a Vladivostok előtti «Ruszky 
Osztrov* szigeten. Egy katonai iskola élén álltam, 
amelynek mintegy 1500 tiszti és legénységi növendéke 
volt. Négy hónapon át dolgoztunk lázasan, hogy új, 
kifogástalanul képzett csapatokat kapjunk. Öröm volt 
látni az eredm ényt: hogyan lesznek lezüllött emberek
ből idővel ismét katonák, akik teljes fegyelemben mene
teltek az utcákon. Tiszti zászlóaljam székhelyétől mint
egy két kilométernyire egy nagy, még a háború előtti 
időkben épült kórház állt. Ez tömve volt ilyen beteg 
csehekkel. Gyakran jöttek át hozzánk és megvető mo
sollyal nézték gyakorlatainkat, sőt nem egyszer szem
telen, gúnyolódó kiáltásokat is hallattak felénk, amiért 
embereink alaposan helyben hagyták őket. Végül is 
megtiltottam e rendzavaroknak, hogy területünkre lép
jenek.

Amíg a fehér hadsereg kitartott az Uralfront mel
lett, a csehek a hadtápban lomhálkodtak és üzérkedtek. 
Nemcsak a rabolt javakkal kereskedtek, de a Távol 
Keletről is hoztak magukkal árukat. Hogy e kereskede
lemnek valódi lendületet adjanak, lelkiismeretlen mó
don igénybe vették a vasutat is, amely alig volt elég 
arra, hogy a lakosság részére a legszükségesebbeket, 
különösen pedig a sok volgamenti menekülőt szállít
hassa.

Az ötvenezer cseh a szállítási eszközök mintegy 
egyharmada fölött a rendelkezési jogot magának sajá-



tította ki, ami fejenkint és havonta több mázsái 
szállítmányozott árut jelentett. Természetesen ezek) 
az áruknak csak kis része szolgált a légionáriusok el Iá 
sara. A nagyobbik résszel üzérkedtek. Ezért kés;’)’ 
a háború befejeztével, Szibéria erősen szenvedett á 
hiányban. De ennél nem álltak meg, hanem nagy fiz 
ségek ellenében egész vaggonrakományokra adt. 
eladási jogot, amiből ügyes üzérkedők nagy haszom 
tettek szert.

E tényt Benes, a cseh külpolitikai propagand 
ügyes irányítója, a következőképpen ferdíti cl : «SzibO 
riai hadseregünk tudományos, pénzügyi és kultúrális 
munkája külön elismerést érdemel. Amint gondolom 
ebben mutatkozik legjobban fajunk géniusza. Csapa 
taink sorából hamar akadtak erős egyéniségek, akik 
értettek a munka megszervezéséhez és vezetéséhez és 
akiket a legegyszerűbb katonák is megértettek és 
támogatták.1

De kövessük a csch «Geniusz>> további tetteit. 
1919 telén bírósági tárgyalásokat tartattak, mert sike
rült cseh vezetőket rajtacsípni, amint orosz hndijavak- 
kal üzérkedtek. A pereket azonban eltussolták, mert 
a külföldi missziók semmiről sem akartak tudni, Janin 
pedig egy húron pendült a csehekkel. Sajnos oroszok 
is akadtak, Masaryk barátai, akik nyíltan Koltcs;iknak 
hízelegtek, de titokban a cseheknek segítettek. De a 
hadsereg és Szibéria lakossága még mindig nyugodtan 
és türelmesen várta az órát, amikor ezek a hősök az 
országot elhagyják.

Végül Koltcsak is elvesztette türelmét és elhatá
rozta, hogy véget vet a cseh manipulációknak. Szán
déka volt, hogy a cseheket, mielőtt a vladivosztoki 
kikötőben behajóznák, csomagvizsgálatnak veti alá. 
Ügy volt, hogy az antant képviselőinek bevonásával

1 Edvard Benesch «Der Anfstand dér Nationen».



egy vizsgálóbizottságot létesítenek. E vizsgálat ered
ményeit nem lehetett volna letagadni s a tolvajok 
leleplezése botrányos eseménnyé dagadt volna. De a 
csehek hamarosan megneszelték Koltcsak szándékát. 
Hogy e tervet megakadályozzák, vezetőik nyilt árulást 
határoztak el. Világos volt e lő ttü k: minél több hata
lomra tesz szert a kormány, annál biztosabban és 
gyorsabban következik be a leszámolás napja. Tudták, 
hogy nincs veszteni való idejük. így  jött létre a cseh 
nemzeti tanács és a Szibériában visszamaradt szociál- 
forradalmárok között egy titkos megállapodás.

Az annyira életszükségletet jelentő fogyasztási 
szövetkezetek igazgatása kezdettől fogva ezeknek a 
szociálforradalmároknak kezében volt. Láthatatlan szá
lakkal fonódott az összeesküvés Moszkvából. Megálla
podtak abban, ami különben Masaryknak 1917— 18-ban 
Kievben kieszelt terve volt, hogy a kormányhatalmat 
a szociálforradalmárok kezébe játszák át. Az új meg
állapodás szerint a cseheknek minden erejükkel azon 
kell lenniök, hogy Koltcsak hatalmát megtörjék és a 
szociálforradalmárokat hatalomhoz juttassák. Ennek fejé
ben biztosították a cseheknek a jogot, hogy a rablott java
kat magukkal vihessék. A  megállapodás természetesen 
titokban maradt, bár gyanítottuk, miről van szó, de 
akkoriban még nem voltak bizonyítékok kezeinkben. 
A további események azonban mindenre fényt vetet
tek. Hogy a cseheket és az orosz szociálforradalmáro
kat mi hozta össze, könnyen felismerhető. Benes írja 
idézett könyvében : 1

♦Párizsi tartózkodásom alatt még az 1905-ös 
időkből való forradalmárok közé kerültem, akik való
ban mély benyomást tettek rám. 1906-ban és 1907-ben 
megfordultam e forradalmárok társaságában, egyesü
leteiknek tagja voltam, látogattam szabad egyetemü

1 Edvard Benesch «Der Aufstand dér Nationen*. 2. oldal.



két és rendszeresen összejöttem a forradalmár diákok
kal, tanárokkal és újságírókkal. Megkezdtem Orosz
országot s klasszikus és forradalmi irodalmát tanul
mányozni. Prágába való visszatértem után továbbra 
is összeköttetésben maradtam az ott élő orosz forra
dalmárokkal.*

«A párizsi tartózkodás összehozott az 1917 már
ciusi forradalom követőivel is. Romboló munkájuk 
akkor vette kezdetét Oroszországban. A csehek és a 
szociálforradalmárok önös érdekekből féltek egy német- 
orosz megegyezéstől és barátságtól.» Benes elmondja,1 
milyen páni félelem fogta el a francia kormányköröket 
1917 végén és 1918 elején, figyelemmel Németország
nak egy új Oroszországgal való egyesülésére. Elmondja, 
mennyire föllélegzettek, amidőn az, amitől féltek, 
nem következett be. Masaryk megkísérelte, hogy a 
szövetségeseknek ezt a félelmét élessze. Könyvében 2 
megemlékezik arról az emlékiratról, amelyet 1918 ápri
lis 10-én Oroszországból visszatérve Tokióból a szö
vetségesekhez intézett. Ennek az okmánynak első 
pontjában azt tanácsolja a szövetségeseknek, hogy a 
boísevisták uralmát de jure és de facto ismerjék el és 
támogassák. A további 12 pontban megindokolja e z t : 
azt ajánlja a szövetségeseknek, hogy a Németország 
és Ausztria-Magyarország elleni küzdelmet orosz föl
dön folytassák, már csak azért is, mert különben a 
német ügynökök Oroszországban talajra tehetnek szert 
és nemcsak a kereskedelmi részvényeket vennék bir
tokukba, de mindenekelőtt az orosz sajtót is.

A szövetségesek, akik állítólag azért jöttek, hogy 
rajtunk segítsenek, a vasúti hálózat ujjáalkotása, 
valamint Vladivosztokból Omszkba való szállitásojc 
rendezése céljából egy bizottságot létesítettek. Ezzel első

1 Ed várd Benesch *Der AufstandderNationen*. 511.  oldal.
8 T. G. Masaryk «Die Weltrevolution*. 212. és 216. oldal.



sorban nemzetközi érdekeket szolgáltak. Az orosz köz
lekedési miniszter jó képet vágott ehhez a rossz játék
hoz. A helyzet azáltal súlyosbodott, hogy Szibéria egy 
gyárral sem rendelkezett, amely mozdonyokat, vago
nokat vagy mégcsak alkatrészeket is előállíthatott volna. 
Még a cári kormány idejében nagy mennyiségű vasúti 
anyagot rendeltek meg Kanadában és az Egyesült- 
Államokban. Egyrészüket már leszállították és Vladi- 
vosztokban tárolták. Az orosz közlekedési miniszter
nek ebből a szállítmányból a legszükségesebbet enge
délyezték, de csak azzal a feltétellel, hogy különben 
teljesen a vett utasításokhoz alkalmazkodik. A csehek
nek meg volt a lehetőségük, hogy belátásuk szerint 
vagonokat követelhessenek. Csak egy fegyveres ököl 
vehette volna el ezeket tőlük. De valamennyi 
katonánk a fronton volt, ahol hónapról-hónapra nehe
zebbek voltak a küzdelmek.

A szibériai vasút sok ezer kilométernyi utat tesz 
meg a végtelen steppéken és a sötét Tajgán át. Erre 
a vasútra voltak a bolsevikiek is a legnagyobb figye
lemmel, mert a harcteret is ez látta el élelmiszerekkel. 
A  bolsevikiek rablóbandákat küldöttek ki, amelyek 
az erdőben elrejtőztek és legveszedelmesebb helyeken 
a vonatokat kisiklatták, megtámadták és kirabolták. 
A vasúti bizottság elhatározta, hogy az egész vonalat 
katonailag őrizteti. E célból a Vladivosztoktól a 
Bajkálig terjedő útvonalat a japánoknak, a Bajkál-tó 
mentén levő vonalat a 30. amerikai ezrednek és a romá
noknak, az Irkucktól Tomszkon át Novonikolájevszkig 
terjedő szakaszt három cseh hadosztálynak és Novoniko- 
lájevszktól Bamaulig a lengyeleknek adták át.1 Utób
biak kijelentették, hogy hosszabb időre a szolgálatot

1 A r 5. lengyel hadosztályt, am elyet Szibériában a fran
ciák szerveztek meg, 1920 februárban a cseh légionáriusok 
elárulták, a bolsevikiek lefegyverezték és drótakadályok mögé 
zárták.



át nem veszik, mire a szövetségesek engedetlenség esetén 
azzal fenyegették meg őket, hogy a tengeren való át
szállításból semmi sem lesz.

A vasútvonal felügyelete sajátságos módon tör
tént. Ha a támadások megismétlődtek és lövöldözé
sekhez vezettek, miközben őrségen levő katonákat 
öltek meg, megerősítették az őrszemet, egyik-másik 
rablót elfogták és felakasztották, de a bandát szaladni 
hagyták a nélkül, hogy üldözték volna. Ha a helybeli 
orosz hatóság ajánlkozott arra, hogy ezt a csőcseléket 
üldözi és ennek a lehetetlen állapotnak véget vet, azt 
felelték nekik, hogy semmi közünk hozzá. Ha a táma
dások ismétlődtek, ú. n. büntetőexpedíciókba kezdtek 
a csehek, t. i. a rend fenntartói kilovagoltak, a szom
szédságban néhány orosz falut felgyújtottak, majd 
kijelentették, hogy a parasztok maguknál elrejtve tar
tották a rablókat és nem akarták őket kiadni.

Ügy volt, hogy tavasszal a cseheket a vasútvonal 
mentén lakóházakban helyezik el. De ők kijelentették, 
hogy a 20.000 vagont, amelyeket eddig lakóhelyül 
használtak, nem hagyják el és külön őrszemeket állí
tottak fel a rabolt javak védelmére. Ez is a csehek 
főparancsnokának, a francia Janin altábomagynak vé
delme alatt történt.

* * *

1919 március közepén Koltcsak tengernagy meg
bízásából beutaztam Szibéria nagyobb városait, hogy 
az ottani helyőrségeket megvizsgáljam. Némelyeket 
az angol Knox tábornokkal együtt látogattam meg. 
Irkuckban a kerület főparancsnoka, Artemjev altábor
nagy meghívott bennünket. A társalgás alatt a cseh 
légiók züllöttségét és azokat a károkat ismertette, ame
lyeket a lakosságnak okoztak. Az öreg csatár közben 
olyan izgalomba került, hogy a haragtól csak úgy resz
ketett.

A cseh légiák StiLiérJéban. 5



Nagybritánnia képviselője, Knox tábornok, aki 
kiválóan tájékozva volt és maga is nem egyszer fel 
háborodott a csehek viselkedése miatt, vállat vont és 
kijelentette, hogy a csehekkel szemben türelemmel 
kell lennie, mert hisz egyszer még hasznunkra is váll 
hatnak. Más alkalommal Knox tábomokoi arra figyel
meztettem, hogy a városokban a falakon krétával 
vagy színezve minduntalan ily felírások láthatók! 
♦Üssétek le a cseheket! Mentsétek meg Orosz
országot !* Ekkor valamit halkan motyogott magá
ban Knox tábornok az orosz nép önfegyelmének 
hiányáról.

Mint már egyszer említettem, a csehek ellenséges 
érzülettel viseltettek Koltcsak tengernaggyal szemben 
és csak Gajda biztosította őt sürgönyileg nagyrabecsü
léséről és segítőkézségéről. Ez még inkább fokozta a 
cseh tábornokok között amúgy is fennálló nézeteltérése
ket. Gajda állása seregében bizonytalanná vált, külö
nösen azért, mert a cseh nemzeti tanács Syrowyhoz 
húzott. Az egész eseményt úgy ismertette Koltcsak 
előtt Gajda, hogy úgy látszik, orosz barátságáért kel) 
neki bűnhődnie. Koltcsak, aki hirtelen elhatározású 
volt s csak jó szívére hallgatott, az első benyomás 
hatása alatt egy becsületes ajánlatot tett a csehnek, 
az I. szibériai hadsereg parancsnoki állását ajánlotta 
fel neki. Mély meghajlással és hízelgő szavakkal fo
gadta el Gajda a főparancsnoknak ezt a kegyes aján
latát. Ilymódon az orosz hadsereg kötelékébe került, 
mégpedig tábornoki rangban. Az orosz tisztek úgy 
érezték, mintha ökölcsapás érte volna őket.

Már akkor az a hír járta Szibériában, hogy Gajda 
kalandor, valamikor felcser voÜ, aki csalárd mó
don, miután csapattestétől megszökött, jutott tiszti 
ranghoz. Hivatalosan ezt kétségbe vonták és Koltcsak 
tengernagy Gajda iránti határtalan bizalmában szigorú 
büntetés terhe mellett tiltotta meg az ilyen mende-



mondákat. A cseheknek megvolt minden okuk, hogy 
erről hallgassanak.

Ma már ismeretes a tényállás. K itűnt, hogy 
mindaz, amit Gajda állított, hazugság volt, sőt neve 
sem volt —  Radola Gajda, hanem —  Geidl Rudolf.1 
Négy gimnáziumot végzett, amiután egy drogériá
ban mint gyakornok működött. A világháború kitö
résekor Gajda az osztrák-magyar hadseregben mint 
egészségügyi altiszt szolgált. 1915-ben montenegrói 
hadifogságba került és itt kezdte magát Gajda dok
tornak neveztetni. A montenegróiak hittek neki és a 
droguistasegédből orvos lett. Mint ilyen szolgál Gajda 
a montenegrói hadseregben annak 1916 végén bekö
vetkezett összeomlásáig. Azután elhatározta, hogy 
kalandos életét Oroszországban folytatja. E gy olasz 
hajóval Odesszába került.* Gajda néven a cseh ezredbe 
lépett, ahol a vállalkozó kedvű, semmitől vissza nem 
riadó cseh hamarosan megfelelő tisztséghez jutott és 
tekintélyre tett szert s nemsokára egy hadosztály élén 
álló tábornok lett.

Koltcsak tengernagy ezt a szélhámost nemcsak 
orosz szolgálatba vette, sőt egy orosz hadsereg vezeté
sét is reá bízta, hanem kitüntésekkel is elhalmozta és 
barátságával megajándékozta.

Tavasz elején kezdetét vette a fehér hadsereg dó- 
nyomulása az Ural-hegységtől a Volga felé. Ez a táma
dás merész volt, de a fiatal, tüzesvérű önkénteseket 
nem lehetett többé visszatartani. Győzedelmes harcok 
sorozata következett. Március és április folyamán a 
fehér hadsereg Hánshin tábornok parancsnoksága alatt 
a Volgáig nyomult előre. A járhatatlan utak ellenére

1 Münchener Neueste Nachrichten 1928 január 25. és 
26-iki számaiban 1. *Der Hochstapler a ls  Generalstabschef* 
című cikket.

* E zt a tényállást bár nem ilyen kim erítően, már akkori
ban ismertette a távol-keleti orosz sajtó.



mintegy öt-hatszáz kilométert hagyott maga után. 
A vörösök nagy tömegekben menekültek. Ha a cseh 
hadtest ama napokban csak valamiképpen is segítsé
günkre sietett volna, sikereink egy végleges diadal
lal a bolsevizmust megtörték volna. A  csehek azonban 
mozdulatlanul maradtak és ami még rosszabb volt, 
a szibériai nagy orosz hadsereg, amelyet Koltcsak a 
cseh Gajdára bízott, szintén tétlenül állott, bár más
félszeresen erősebb volt, mint a harcban álló nyugati 
sereg. Tényleg a szibériai hadsereg március és április 
folyamán egyetlen ütközetben sem vett részt. Gajda 
seregét Perm, Vjatka és Kotiasz irányában gyűjtötte, 
mert innen gyors érintkezésbe kívánt az angolokkal 
lépni, akik akkoriban Arhangelszkban voltak. Mérhe
tetlenül becsvágyó tervek voltak akkor ennek a kalan
dornak agyában. Gajdát szándékától nem lehetett 
eltéríteni és arra az elhatározásra juttatni, hogy a 
nyugati hadsereg segítségére siessen, miáltal ez sike
reit egy végleges diadallá használhatta volna ki. Orosz
ország végtelen szerencsétlenségére és saját egyéni 
romlására Koltcsak tengernagy teljes bizalommal volt 
ezzel a csehvel szemben.

1919. feljegyzéseimből veszem a következőket: 
«Gajda e napokban Bogoszlovszki tábornokkal, vezér
kari főnökével Omszkba jött, egy előadásra. Ügyesen 
elkészített rajzok és magyarázatok szemléltették, mily 
jelentékeny hatalmi tényezőt jelentett mostani állapo
tában a szibériai hadsereg, bemutatván annak szerve
zeteit, csoportosításait és előrelátható kiegészítését. 
Gajda lázasan védelmezte szándékát, hogy Vjatka felé 
meneteljen és bizonyítani kívánta, hogy ennek és Kazán 
városának birtokbavétele lehetővé tenné számára, hogy 
Moszkváig nyomuljon előre.

Az előadás után Koltcsak kormányzó ebédre 
hívott meg. A beszélgetés minden napi kérdések körül 
forgott. Később, este felé a tengernagy dolgozószobájá-



bán csak ő, Gajda, vezérkari főnökével Bogoszlovszki- 
val, Lebedev tábornok és én maradtunk. Ismét 
igyekeztünk bebiz nyítani, mennyire szükséges volna, 
hogy valamennyi bőinket megfeszítsük, hogy a volga- 
melletti támadást kifejlesszük és az önkéntes had
sereggel az összeköttetést onnan helyreállítsuk. Külön
ben a nyugati hadseregnek összeomlása is fenyegetett 
volna. Veszedelme >en láttuk e katasztrófát köze
ledni.

Első alkalom: al vettem észre Gajda beszédéből 
bizonyos sajátságom hanghordozást, amely később több
ször feltűnt Jekaterinburgban. Gajda igen ügyesen 
kezdte a nyugati hadsereg teljesítményeit lekicsinyelni. 
Ugyanakkor az általános stratégiai tervet dicsérte és 
hadseregének tette ről mesélt. Kazán, Vjatka bevéte
léről nagyszabású épet vázolt elénk, továbbá az Ar- 
hangelszkkel való sszeköttetéssel kapcsolatosan meg
említette, mily könnyen lehetne onnan angol fegyverek, 
lőszer és kocsik 1 ehozatalát megszervezni. Ecsetelte 
a helyzetet Moszkvában, mely szinte könnyen és gyorsan 
bevehető volna és tudta akaratát hizelgő szavakkal 
keresztülvinni, egyben határtalan alázatosságról 
a kormányzót biztosítani. Csak egy tárgyilagosan 
szemlélődő, kívül álló jöhetett rá gondolkodásmódjának 
kevésbbé őszinte jellegére és alattomosságára.

A társalgás mindinkább bizalmassá vált, az óra 
múlt és közeledett Gajda tábornok elindulásának 
ideje. Búcsúzáskor Koltcsak átölelte Gajdát, meg
csókolta és a következőket mondotta, amelyek ben
nünket mélyen érintettek: «Hallották», —  fordult 
Lebedev tábornokhoz és felém, — «sziklaszilárdan hiszek 
Gajdában és abban, hogy igen sokat fog még elérni. 
Ha már nem lennék, a ti gondotok legyen, hogy Gajda 
pótoljon engem et!»

♦Fájdalmas volt hallanunk és látnunk, miként 
borult e szavak után e ravasz, akaraterős ember a



tengernagy vállaira, hogy arcának kifejezését eltakarja. 
Győzedelmes mosoly játszódott keskeny ajkai körül, 
miközben halkan suttogott valamit a kormányzó fü
lébe. Nemsokára rá Gajda elutazott és a nyugati és 
szibériai hadsereg együttműködésének kérdése meg
oldatlan maradt.»

Jekaterinburg és Perm sajtója —  miként majd
nem mindenütt —  a liberálisok és szocialisták kezeiben 
volt és egy ügyes akcióba fogott. Naponta zengtek 
dicshimnuszokat Gajdáról, dicsérték demokratikus gon
dolkodását, Oroszország megmentőjének nevezték, aki 
a megfelelő képességekkel rendelkezik. Ismét Moszkvát 
állították legközelebbi célul. Gajda lesz az első, aki 
oda bevon u l!

Amint Gajda Koltcsakhoz való helyzetét teljesen 
biztosítottnak látta, ismét érintkezésbe lépett a cseh 
nemzeti tanáccsal. Utóbbinak ez ellen kifogása nem 
volt, mert Gajda pozícióját nagyon alkalmasnak tar
totta arra, hogy a maga részére is hasznot húzzon 
belőle. Mértéktelen dicséret, csodálat és becsvágyának 
fokozása által sikerült a nemzeti tanácsnak Gajda 
előtt ismét jó színben feltűnni. Nem tartott sokáig 
és ismét a «hadvezér» körül voltak honfitársai, akikre 
oly fontos ügyeket bízott, mint az információs szolgá
lat és a propaganda.

Május elején Koltcsak tengernagy Jekaterinburgba 
küldött, hogy a szibériai hadsereg új alakulatait felül
vizsgáljam. Nemsokára rá a kormányzó is Jekaterin
burgba jött, hogy személyes megjelenésével buzdítsa 
a fronton levőket. A vasúti állomáson valamennyi 
főtisztviselő és magasrangú katona megjelent. Dísz
őrséget, gyalogságot és egy feltűnő egyenruházatú 
lovasszakaszt állítottak fel. Ruházatuk nagyon hason
lított az ezredharsonások kaftánjához. A többiektől 
kissé távol, ünnepélyesen fel-alá sétált Gajda. Csak 
elvétve állt meg és váltott egyik-másik tábornokkal



néhány szót. N yon is jellemző volt a velem való 
beszélgetése.

♦Milyen szakasz ez, tábornok úr !► —  kérdeztem 
tőle, rámutatváj ezekre az eredetien felszerelt lova
sokra.

♦Ez az én testőrségem* —  felelte.
♦Milyen eredeti egyenruha! ön  találta ezt ki?»
♦Nem tábornok úr, ennek történelmi jelentősége 

van.»
♦De hogyan?»
♦Valamennyi kiválóságnak Oroszországban, így 

pl. az ön  császárjának és Nikolájevics Nikoláj nagy
hercegnek tudvalevőleg szintén volt kaukázusi test- 
őrsége. Azt hiszem, ha bevonulok Moszkvába, kell, 
hogy engem is ilyen testőrség kövessen !»

♦Kaukázusból valók az ön kaukázusiai ?»
♦Nem, itt áll?tóm össze őket. Csak a típusuk legyen 

hozzájuk hasonló !»
óvatosan, lábujjhegyen járva közeledett hozzája 

egy parancsőrtiszt és jelentette : ♦Itt a vonat, tábor
nok testvér h

E megszólítás cseh szokás volt és vallomás a szo
cialista barátság mellett.

Az őrség fegyverével tisztelgett és a zenekar a 
himnuszt játszotta. Szakaszából kiszáll Koltcsak, tar
tása meghajlott, arca sápadt és beesett s élesen pislogó 
szemei az éjszakázás jeleit mutatják. Ajkai zártak, 
száj szeglete lóg és a mély barázdák nehéz gondokat 
árulnak el. Ellép a díszőrség előtt és szokás szerint 
mindenkinek erősen szemébe tekint.

♦Köszönöm nektek, gyerm ekeim !»
♦Parancsára, kegyelmes Urunk !»
♦£j>pen most látogattam meg a hős nyugati ezre- 

deket. Nehéz dolguk van. A kommunisták mindunta
lan új csapatokkal támadják meg őket. De ha Isten



is úgy akarja, legyűrjük Oroszország ellenségeit. Csak 
segíteni kell egymáson !»

♦Szolgálatára, kegyelmes Urunk*, —  hangzott 
mennydörgésszerüen és valamennyi arc .az izgalomteli 
örömtől kipirult.

Azután a tengernagy Gajdával és még néhány 
más személyiséggel a vezérkarhoz ment, ahol a vezér
kar főnöke, Bogolovszki tábornok jelentést tett a 
hadműveleti eseményekről. A helyzet olyan volt, hogy 
az egyetlen lehető megoldás szinte magától kínálkozott. 
A nyugati hadsereg kissé visszavonult és a szibériai 
hadsereg frontja előrenyomult s úgyszólván oldalról 
gyakorolt nyomást a vörösökre. Egyetlen támadás 
északról —  és a bolseviki ezredeknek a Volgáig kellett 
volna visszavonulniok.

Koltcsak ezzel az egyetlen lehetőséggel teljesen 
tisztában volt. Ekkor ismét megszólalt Gajda halk, 
kimérten makacs hangján. Ismét igyekeztek bennün
ket arról biztosítani, hogy azon az egy nagy terven 
nem szabad változtatni, hogy a nyugati hadsereg had
műveleteinek sikere kétséges s Kazán és Vjatka bevé
tele biztosítottnak látszik. £s ismét nem történt 
sem m i. . .

Majd a rohamcsapatok megtekintése következett, 
amelyeket Jekaterinburgban állítottak össze és ame
lyek Gajda tartalékát képezték. Ezekhez tartozott 
♦Gajda tábornok halhatatlan zászlóalja* a barna váll
pántokkal, amelyeken a ♦B. B. I. G. G.» betűk dísze
legtek. Az egész hadtest tagjai karjukon egy fekete- 
vörös szegletet viseltek, miként Kerenszki idejében.

Koltcsak tengernagy lassú, kimért lépésekkel lépte 
le e csapatok arcvonalát is és oly élesen tekintett a 
katonák szemébe, mintha mindegyikükbe külön akarta 
volna akaraterejét, hazája iránti forró szeretetét és a 
vágyat, hogy azt felszabadítsa, átvinni. A szemlét 
díszlépés követte. Az emberek külseje jó volt, ruhá



zatuk is kielégítő, csak kiképzésüket még nem fejez
ték be egészen, de a régi csapatokkal együtt jól fel 
lehetett őket használni.

A  Gajda által adott ebéd után a csapatszemlétől 
és hadműveleti megbeszélésektől fáradtan utazott el 
Koltcsak. A szibériai hadsereg kérdésében elhatározták, 
hogy a Vjatka-Kotlaszk elleni eddigi támadási irányát 
megtartja. E  napon említette nekem Gajda, hogy 
Glaszov városát a fent említett vonalon bármely órá
ban elfoglalhatja, mert valamennyi ponton csapatainak 
több mint a fele tartózkodott.

♦Hát akkor miért nem foglalja el?»
♦Még nincs itt az ideje. Ha helyesnek tartom, 

kiadom rá a parancsot.*
Kötelességemnek tartottam mint orosz tábornok, 

hogy ezt a beszélgetést Koltcsak tengernaggyal közöl
jem és őt ismételten arra kérjem, hogy a ravasz csehet 
végre arra bírja, hogy nagy haderőinek erélyes elő- 
törésével a nyugati hadsereg segítségére siessen. A fő
parancsnok meghallgatott és mélyen lehajolva fejét 
rázta. Amint felpillantott, kiolthatatlan fájdalmat 
vettem észre szemeiben. Majd halkan hozzátette : 
♦Tudja ön, hogy az angol király Knox tábornok útján 
egy nagy kitüntetést küldött Gajdának? . . . »

Es fáradtan legyintett kezével.

** *

Hánshin tábornok hadserege, melyet Gajda nem 
támogatott, a két hónapig állandóan tartó harcokban 
kifáradva, a bolsevikiek nyomásának engedett. Ezek
ben a nehéz napokban azt a parancsot kaptam a kor
mányzótól, hogy a vezérkari főnöki tisztet Hánshin 
mellett vegyem át, 1919 június elején pedig Hánshin 
tábornok helyébe a nyugati hadsereg főparancsnokává 
neveztettem ki. Gajda végre parancsot adott csapa



tainak, hogy Glasov városát elfoglalják. Bevétele 
valóban minden különösebb veszteség nélkül ment 
végbe, hatása pedig igen nagy volt, de a visszahatás 
sem késett sokáig.

A  bolsevikiek teljes erővel a nyugati hadseregre 
vetették magukat, a Volga elleni előretörését megsem
misítették, majd Gajda szibériai hadseregét is meg
támadták. A szibériai hadsereg egyes alakulatai fel
lázadtak és nagyobb csoportokban mentek át a bol- 
sevikiekhez. Ily eseményeket, amint ez különben szo
kásos, mindig a tisztek meggyilkolása vezette be.

Gajda ezeket a nehézségeket a maga módja szerint 
mindjárt saját hasznára fordította. A kormányzó meg
kerülésével az omszki minisztertanácshoz levelet inté
zett, amelyben közölte, hogy a balsikerek oka nem 
az ő hibája, hanem a legfelsőbb hadvezetőség alkal 
matlansága. Esküdözött, hogy minden elvész, ha 
valamennyi csapat fölötti legfőbb parancsnokságot 
nem neki adják át. Különösen erősen kelt ki Lebedjev 
tábornok ellen. Levelének hangja fenyegető volt és 
elárulta, hogy amennyiben kívánságát nem teljesítik, 
csapataival az állásokat végleg kiüríti.

Nagy izgalom támadt erre. Koltcsak tengernagy
nak személyesen kellett Gajdához menni Jekaterin- 
burgba, ahonnan együtt tértek vissza Omszkba. Itt 
egy örökös tárgyalás indult meg, mialatt Gajda szibé
riai hadserege mindinkább visszahúzódott. Úgy látszott, 
mintha a kormányzó Gajdát ez alkalommal tényleg 
eltávolítani kívánja, miután képmutató játékát átlátta. 
De nem volt meg a bátorsága az elhatározó lépéshez 
és ismét engedményeket tett. Gajda a nyugati had
sereg feletti főparancsnoklási jogot is megkapta, de 
csak a katonai hadműveletek tekintetében.

A legközelebbi napok eseményei azonban arra 
kényszerítették, hogy a parancsnokságot már két 
nap múlva letegye. »Gajda tábornok halhatatlan



zászlóaljai* a bolsevikiekhez pártoltak át. Hasonló 
események a szibériai hadsereg valamennyi frontsza
kaszán úgyszólván naponta ismétlődtek. A kilátásba 
helyezett föltartózhatatlan előnyomulás helyett a bal
sikerek egész sora következett be, ami a hadsereg és a 
lakosság hangulatára rendkívül nyomasztóan hatott. 
A  bolsevikiek tevékeny propagandája az alig meg
nyugodott kedélyeket ismét lázba hozta. A z álhirek 
annál rosszabbul hatottak rám, mert a szomszédos 
nyugat hadseregnél, amely az én parancsnokságom 
alatt állott, a régi jó szellem ismét visszatért és a 
nemzeti öntudat a bolseviki szellem felett győzedel
meskedett. A  nyugati hadseregtől egyetlen ember sem 
ment át az ellenséghez.

A röviddel ezelőtt még erős és hatalmas nagy 
szibériai hadsereg felőrlődött és szemeink előtt tűnt 
el. Pusztulása annál gyorsabban következett be, mint
hogy még kísérlet sem történt, hogy legalább kisebb 
ellentámadásokkal a vörösök előrenyomulását meg
állítsák. Minden ütközet nélkül valamennyi gyárával 
együtt feladták Permet, miközben óriási lőszerkész
letek és az egész folyami flottila vesztek el. Mindez 
csak azért volt lehetséges, mert a hadsereg ennek a 
tábori felcsernek vezetése alatt állott.

Végre elhatározta a kormányzó, hogy Gajdát 
eltávolítja és helyébe egy másik vezetőt állít. Gajda 
fenyegetésekkel igyekezett ellenállni, mire Koltcsak 
lefokoztatta és a hadseregtől eltávolította. Külön 
vonatában értékes tárgyait magával vive, honfitársai 
kíséretében a cseh nemzeti tanács és a francia Janin 
védelme alatt ez a szélhámos Geidl Vladivosztokba 
ment, ahol télig m arad t...

* * *



Minden balszerencse ellenére sikerült nekünk azok
ban a napokban újabb erőket gyűjteni és egy újabb 
támadást előkészíteni. Szibéria, a javak e kime
ríthetetlen forrása, a jövő országa megajándékozott 
bennünket földjének kincseivel és új ’ erőkhöz jut
tatott. Az orosz kitartás pedig keresztülsegltett 
minden nehézségen. A  Szibéria belsejébe vezető vissza
vonulásunk alatt a szükséges reformokat keresztül
vittük és csapatainkat rendeztük, amire a harc foly
tatása céljából szükség volt.

1919 ősze különösen meleg volt és csak később 
állt be a fagy. Pompás napok voltak ezek, csodaszép 
reggeli órák és az aranyló naplementék. . . Még az 
éjszakák is melegek voltak és csak a halk, hűvös 
szellő árulta el, hogy közeledik a tél. . . Szibéria 
beláthatatlan földjei a láthatár kékében tűntek cl és 
a hullámzó vetéseket arany sugarak világították. . . 
Egész Szibériában feltűnően jól ütött ki a termés, 
számunkra pedig a szép ősz az Égnek különös ajándéka 
volt. . .

Hadseregünk új előnyomulásba kezdett és várat
lanul megtámadta a bolsevikieket. Egész szeptember
ben és október egy részében eredménnyel támadtuk 
a vörösöket és nagy veszteségeket okoztunk nekik. 
A hadsereg, amely a főirányban aktív volt, t. i. a 
vasútvonal mentében, az én parancsnokiásom alatt 
állt. Három hadtestem mintegy kétszáz kilométeren 
át üldözte a visszavonuló bolsevikieket. A siker itt 
volt, bár nekünk is rengeteg is áldozatba került. Had
seregemnek pihenésre volt szüksége. Miután a vörösö
ket a Tobol mögé visszaszorítottuk, meg kellett állnunk, 
hogy magunkhoz térjünk és élelmiszerekkel elláthas
suk magunkat, amire a közeledő télre való tekintettel 
különösképpen szükségünk volt.

Táboromhoz hírek érkeztek a bolseviki hadsereg 
állapotáról. Az egyik vörös hadsereg pl. egy katonai



gyakorlat alkalxn ól saját lovasait kozákjainknak 
nézte, akik elől v iramban szöktek meg. Foglyokul 
ejtett vörös gárd ák azt állították, hogy az egész 
vörös hadsereg el itározta, hogy ha a fehérek elő
nyomulása meg i n szűnne és Cseljabinszk elesne, 
otthagynák a zás. t, előbb azonban meggyilkolnák 
a népbiztosokat. ' hát megint adódott egy válságos 
pillanat, mely a rtcnelmi események új fordulatát 
jelenthette volna. la  a csehek akkoriban csak egy 
hadosztállyal segí égünkre lettek volna, az 50.000 
emberükből csak 3 .ooo-rel, úgy a vörösek eltűntek 
volna a föld színér* , az orosz nép pedig megszabadult 
volna a véres diktátumtól. De a csehek, kezükben 
fegyvereikkel, meg akott kocsijaik előtt ültek és nem 
mozdultak. . .

A bolsevikiek keresztüllátták e pillanat veszedel
mét és felszabadították a többi frontokat, hogy októ
ber közepén megsokszorozott erővel újból megtámad
hassanak bennünket. Hadseregem, mely semminemű 
kiegészítést nem kapott, szemeim előtt zsugorodott 
össze. Végre, négynapi nehéz küzdelem után, sikerült 
a vörösöknek a Tobol folyón átkelniök s messzire 
nyúló harcvonalunk balszárnyát betömi. Leirha- 
tatlanul kínos volt látni, hogy kiváló hadseregem 
maradványai, melyek még röviddel azelőtt győzel
mesen törtek előre a Tobolig, újból Kelet felé 
húzódni kényszerültek és mindezt csak azért, mert az 
utánpótlás hanyag volt és a csehek cserbenhagytak 
bennünket.

Prágában egy könyv jelent meg Dr. Kreitschi 
szenátortól, aki a »Pra\vo Lidu« c. szociáldemokrata 
lapnak volt szerkesztője. A könyvben leírja a 
Szibériában való tartózkodását 1919 nyarán, amikor 
a csehektől kiküldött delegáció élén állott.

Ennek a könyvnek a 78. oldalán Kreitschi leirja 
látogatását a cseh hadbiztosságnál, az innokentjev-



szkájai állomáson, Irkutszk közelében1. : »Maí 
utazásomnak az a célja, hogy hadseregünk ellátása 
és felszerelése felől tájékozódjam Itt Irinokentjevszká- 
jában van hadseregünk központi hadbiztossága és itt 
összpontosultak főosztályai.

Ennek lelke Vavroch őrnagy. (A háború előtt 
Oroszországban élt és egy pétervári szállodának volt 
a vezetője.) Első pillantásra nem látni semmi külön
legeset ezen az emberen, de munkájának eredményé
ből ítélve, egészen kiváló, energikus és ügyes üzlet
ember lehet. Számtalan árurakományt teremt elő, 
melyek azelőtt az orosz hadsereg rendelkezésére állot
tak. Minden tömve van készletekkel: élelmiszerrel, 
teával, szárított hússal, felöltőkkel, sapkákkal és 
különböző egyéb tárgyakkal, melyek nélkülözhetetle
nek egy hadseregnél. A teakészlet egyedül olyan nagy, 
hogy még sok évet kellene itt töltenünk, hogy meg- 
ihassuk mindazt a sok teát.

Be kell vallanom, nem volt könnyű feladat ezt 
az egész árukészletet még csak felületesen is átvizs
gálni. Betelt egy fél nap, de kellemesen voltunk elfá
radva, mert meg voltunk győződve, hogy szibériai 
embereinknek nem kell szükséget szenvedniük és hogy 
az ideális gondolkodás mellett a gyakorlat iránt is 
van érzékük. Szibériai utazásomnak egyik feladata 
az volt, hogy megtudjam, mint élnek ott legionáriu 
saink? K i tartja őket el? Hogy úgy élnek-e, mint 
a mezők liliomai, vagy hogy a tábori tűz mellett azt 
fog}’ásztják e, amit napközben koldultak. Az úrnő
ként jevszkájai nagyszerű hadbiztosság gyönyörűen fe
lelt meg kérdéseimre ! Feladata volt, hogy a had
sereget ellássa mindazzal, amire szüksége van és ezt 
a feladatot nagyszerűen oldja meg. Felállított külön

1 F. V . K rejíi «U sibirftké armady*. Praha. 1922. 78. és 
79. oldal.



osztályokat Via ivosztokban és Karbinban, sőt még 
az Uraiban is, a m i azt jelenti, hogy a légiók délebben 
állomásozó csoportjai is a szükséges ellátást meg
kapják.

A z ú. n. H adtáphadbiztosságról, melynek a fel
adata, hogy szétossza az anyagot a csapatok között, 
már Irkutszkban hallottam. Ennek élén Petrisch ezre
des áll.»

Könyvének 93. oldalán Kreitschi *szenátor« leírja 
a cseh légionáriusok életét Szibériában.1)

»Igy saját megfigyeléseim bői megismerhettem ka
tonáink életét a  ̂ .süti állomásokon.

Minden kis libériái állomás több épületből áll. 
Többnyire kicsiny, de kényelmes házak, melyek élő
sövényekkel varnak bekerítve. Ezekben a házakban 
jobb időkben vasúti alkalmazottak nyugodt, boldog 
életet, sőt sok tekintetben kultúréletet éltek. Az alkal
mazottaknak nemcsak lakásaik, de iskoláik, fürdőik, 
kaszinóik, sőt szép színházaik és hangversenytermeik 
is voltak. Ezek az épületek most igen jól jöttek légio
náriusainknak, mert hol találhattak volna Szibériában 
hasonló kényelmes lakásokat ?

így  légionáriusaink élete a fő közlekedési vonalo
kon a vasúti kocsik, melyekben esznek és alszanak 
és ezek közöti a vasutas házak között játszódik le, 
melyekben szolgálatukat végzik, zenét és előadásokat 
hallgatnak és némelykor táncolnak. . .«

Október és november havában váltakozó sikerrel 
harcoltunk. A bolsevikiek minden lehetőséget kihasz
náltak. Vonalaikat friss csapatokkal egészítették ki 
és a mieinknél jóval nagyobb számban voltak. A fehér 
hadsereg Kelet felé vonult vissza, de minden tenyérnyi 
földért küzdött. Megkezdődött a szibériai tél és csapa-

' F. V . Krejfii *U sibirikéarm ady*. Praha 1922 93. és 
97. oldal.



iáinknak még csak a fele volt felszerelve. Nem tudtuk 
a szükségeseket oly hamar előteremteni és a csehek 
semmit sem adtak át a rabolt tulajdonukból. Novem
ber 15-én Omszk városát a bolsevikiek szállták meg, 
melyet eddig, a Koltcsak kormány főhadiszállásá
nak ismertek. A kiürítés a visszavonuló hadsereg 
védelme alatt folyt le és a betegeket, sebesülteket, 
valamint a tisztek hozzátartozóit és az önkénteseket 
vasutakon szállították Kelet felé. Haditervünk gondos
kodott a csapatoknak Keleten való átteleléséről és 
a frontvonal képzéséről a visszavonulás mögött, a 
marjinszki vonalhoz hasonlóan. A tél folyamán végle
gesen rendet akartak teremteni a front mögött is és 
harcképes, friss anyaggal a hiányzók helyét betölteni. 
Azt reméltük, hogy 1920 tavaszáig elég erősek leszünk 
ahhoz, hogy a Volgán át Moszkvába bevonulhassunk.

Ez a terv nem volt keresztülvihetetlen, mert a nép 
Oroszországban és Szibériában egyaránt saját bőrén 
tapasztalta a bolseviki uralom kegyetlenségét és 
értelmetlenségét és mindenünnen igért segítséget. 
Ennek a tervnek a kiviteléhez szükséges három tényező 
adva volt : a hadsereg ereje és szelleme, mely mind- 
ezideig minden nélkülözésnek ellenállt ; Koltcsak had
vezér, akiben mindenki bízott és végül a birodalmi 
arany, harminc egész kocsirakomány, mely mindenüvé 
követte a tengernagyot.

Mindezeket azonban a cseh légionáriusok elrabolták 
az oroszoktól !

Az árulás.
(1919. november— 1920. február.)

A csehek, mint valami felriasztott csorda, száguld- 
tak Kelet felé. A nemzeti tanács felbujtó propagandájá
nak hatásaként és legfelsőbb parancsnokuk, Janin 
védelme alatt elvesztették minden érzéküket a rend



és fegyelem iránt, megtámadtak minden nem cseh 
vonatot, fegyverekkel fegnyegették az utazókat és a 
személyzetet és lekapcsolták a mozdonyokat.

Ez a vasúti gócpontnál (Tajga állomásnál) valóságos 
katasztrófát idézett elő, mert itt futott a Tomszkból 
jövő vasúti vonal a fővonalba és itt  volt a cseh had
osztályok legveszedelmesebbike, a második.

Erről a helyről vonat nem mehetett tovább Kelet 
felé. Mint egy óriás kígyó, úgy húzódott a cseh szál
lítmány : 50.000 ember 20.000 vasúti kocsiban. Az 
átkelés Tajgánál teljesen el volt torlaszolva és az ebből 
eredő zür-zavar napról-napra nőtt. Az orosz sebesült- 
szállító vonatok, melyek Novonikolájevszktől nyugatra 
álltak, mind kétségbeesettebben kérték a vonal fel
szabadítását és a mozdonyok szállítását. Fennállott 
az a veszély, hogy a sebesültek és a harcképtelenek 
a bolsevikiek kezeibe kerülnek.

A szibériai tél beköszöntött és élelmiszerekben és 
ruhákoan nagy hiány állott be. Jeges szél süvített 
végig és porfinomságú havat szórt az Eg, a hideg pedig 
napról-napra ijesztőbben növekedett. Minden állomá
son tucatszámra vesztegeltek a vonatok betegekkel, 
sebesültekkel, aggokkal, asszonyokkal és gyermekek
kel. De nem volt lehetőség arra, hogy a szerencsétlene
ket tovább lehessen szállítani, vagy élelmiszerekkel és 
fűtőanyaggal ellátni. Valódi Istencsapás volt ez. 
Jó néhány százezer orosz, éhesen, félig meztelenül, 
betegen és a halálnak kitéve, mert 50.000 erőteljes, 
pihent cseh biztonságba akarta juttatni rabolt vagyonát!

Itt megemlítek egy vallomást, melyet Kreitschi 
szenátor, a cseh delegációnak fentemlített vezetője 
tesz.1 »Bár még igen messze voltak a bolsevikiek, 
a közlekedés ütőerein olyan helyzet állott elő, mely 
kiürítő műveleteinkre nagy veszedelmeket rejtett magá-

1 F. V. Krejfii: «U siber&ké armady.* Praha, 1922-
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bán. Igen nagyszámú orosz katonai vonat közeledett 
nyugati állásaink felé, ahol borzalmas zűrzavar és 
rendetlenség állt elő.

Hadvezetőségünk azt a parancsot adta, hogy 
csapataink a Novonikolájevszktől Krasznojárszkig ter
jedő útvonalon állítsák helyre a rendet. Valamilyen 
körülménnynél fogva ez már nem volt lehetséges, így 
tehát nem maradt már más hátra, minthogy csak 
saját érdekeinkre gondoljunk. Syrowy tábornok paran
csára vonatcsapataink egyetlen egy vonatot sem 
engedtek át Kelet felé. Azzal a hét vonattal sem tet
tek így kivételt, melyekkel Koltcsak az állami arany- 
kinccsel Omszkból menekült.

A volt kancellár a legborzalmasabb tülekedés köz
ben valahol megakadt és egyik izgatott sürgönyt a 
másik után küldte a célból, hogy felszabadítsa az utat. 
Parancsnokságunk azonban hajthatatlan maradt és csak 
azt válaszolta : »Meg van tiltva !«

Nem is merek arra gondolni, mily szerencsétlen
séget és mennyi fájdalmat jelentett ez a menekülők 
számára : ezer és ezer orosz katona és polgár kínos 
várakozásban napokat, sőt heteket töltött a vonatokon 
anélkül, hogy elmozdulhattak volna, miközben az 
éhség, a fagy és a tífusz tizedelte soraikat.*

A cseh hadtest parancsnoka, Jan Syrowy előre 
utazott Krasznojárszkba és a cseh hadseregfőparancs
nok, Janin altábornagy már szintén Irkutszkban tar
tózkodott. Minden rendelet, melyet a tevékeny és körül
tekintő közlekedési miniszter, Usztrugov kibocsátott, 
eredménytelen maradt, mert a cseh hadsereg már 
nem volt többé fékezhető. Amikor Koltcsak sürgönyileg 
szólította fel Syrowyt és Janint, hogy szüntessék be 
a csehek vad garázdálkodását, azt felelték, hogy a 
^természet erői« ellen nem tudnak küzdeni. Jan Syrowy 
ezenfelül illetlen megjegyzéseket tett a reakciós és 
nem demokratikus orosz kormányról.



Egy szemtanú a következőket irja röviden a tajgai 
vasúti vonalról :* »Szinte mérhetetlen volt a sebesülte
ket és menekülteket szállító vonatok sora az Omszktól 
és Novonikolájevszktől Keletre vezető úton. Csak az 
első vonatoknak sikerült továbbjutni Bajkál felé, a 
többiek mind megakadtak útközben. Számtalan ag
gastyánt, gyermeket és asszonyt lemészároltak az 
embertelen vörösök, de még nagyobb volt a számuk 
azoknak, akik tífuszban haltak meg vagy megfagytak 
a fötetlen vasúti kocsikban. Csak nagyon kevesen 
tudtak ebből a pokolból megszabadulni. Egyik felől 
a vörösök közeledtek feléjük, másik felől a hideg, 
mérhetetlen, lakatlan szibériai erdőkből a halál vigyor
gott rájuk. Nem volt menekvés !

Napról-napra nyugodtabbak és csendesebbek let
tek ezek a halálraszánt arcok, hörgésük halkabb lett 
s a gyermeksírás és az anyák panasza örökre elhallga
tott. . .  A vörösszínű kocsik borzalmas rakományukkal 
mint óriási koporsók állottak itt és csak a fenyők 
suttogták egymásnak a szörnyű eseményeket. Hideg 
szelek halotti énekeket zengtek s a hóviharok fehér 
halotti leplekkel takarták az elhagyott vasúti kocsikat... 
A legnagyobb, sőt egyedüli felelősség mindezekért a 
cseheket terheli. Ahelyett, hogy a helyükön maradnak 
és a sebesültek és menekülők vonatait maguk mellett 
elvonulni engedik, lekapcsolták és eltulajdonították 
a mozdonyokat és így az egész vasúti forgalmat meg
bénították. Átok reájuk !«

Egy másik szemtanú . . . altábornagy a követke
zőket írja : «Az okok, melyek a cseheket arra bírták, 
hogy ezeket a szerencsétleneket a halálnak szolgáltas
sák ki, könnyen érthetők, ha a következőket tekintjük : 
A vonatok 50 százaléka cseh kezekben volt és az Úral-

1 «Csehszlovákok* c. cikk, megjelent a «Djelo Rostii» c 
lapban. Tokió. 1920, 14. szám.



ból és a Volgamentéről rabolt javakkal volt meg
rakva. Hogy zsákmányukat megmenthessék, a lakos
ság életét áldozták fel. Minden egyes rabolt darabért 
orosz vérrel fizettek.*1

Koltcsak kormányzó Szjemenov hetman tábor
nokkal közölte, hogy elrendelte, miszerint minden esz
közzel, ha máskép nem, az egyik alagút felrobbantá
sával kényszerítsék a vasútvonal felszabadítására a 
cseheket.

De ezzel a cseh borzalmak még nem fejeződtek be, 
a tragédia utolsó felvonása csak most következett: az 
orosz kormánynak és az orosz hadseregnek is el kellett 
pusztulni. Erre törekedett a cseh nemzeti tanács, ezért 
volt oly élénk a hadsereg háta mögött a propaganda.

Az első lázadást 1919 november 17-én sikerült 
előidézniük. Gajda hadiszállása Vladivosztokban egy 
s/alónkocsiban volt és a szövetséges államok nehány 
követségének oltalma alatt állott. Maga köré gyűjtött 
cseh honfitársaiból egynéhányat és az alacsonyabb orosz 
néprétegek között is talált, főleg a kikötőmunkások 
körében, követőkre. Ezekkel az elemekkel rendezte 
meg a felkelést, ő  maga is felfegyverkezett, orosz 
talxirnagyi egyenruhát viselt, vállpánt nélkül. A  jelszó 
•elég a polgárháborúból, békét akarunk !» volt. Ugyanaz 
az eszköz, melyet 1917 őszén már Lenin és Trockij is 
kipróbáltak és amely az orosz hadsereg felbomlását 
ve/ette be. De már másnap megjelentek az «elvtársak», 
U'lretolták Gajdát és most ők kiab áltak: «Minden 
malom és hatalom a Szovjeté ! Éljen a szövetséges 
orosz szocialista Szovjet-Köztársaság !» Harmadnapra 
i\ Kuszki Osztrovból idevezényelt hadiiskolai növen
dékek legyűrték a felkelést. Gajdát és társait letartóz
tatták. Nem volt nehéz a felkelőket legyőzni, mert

* «Die tschechischen Argonauten in Sibirien.» Tokió, 
w«i. 19- oldal.



teljesen népszerűt íek voltak és a lakosság egyformán 
gyűlölte a bolsev eket.

Koltcsak tér magy táviratilag elrendelte, hogy 
a felkelés vezetőit iditörvényszék elé állítsák és adott 
esetben kivégezzél . . . tábornok leírja,1 hogy a csehek 
a lázadók vezérei k kiszabadítása céljából olcsó esz
közökhöz folyam< tak. A  szövetségesek és az orosz 
Roszanov tábomoj előtt kijelentették, hogy jól felfegy
verzett hadseregü t veszik igénybe Gajda kiszabadí
tására. Erthetetl a módon engedett Roszanov és sür- 
gönyileg jelentett" hogy a külföldi missziók rábeszé
lésére szabadított; ki Gajdát és társát, Husszáreket és 
becsületszóra kisz gáltatta őket a cseheknek.

Amikor aztán az egyik vladivosztoki újság Gaj- 
dáról mint szélhá .osról emlékezett meg egyik cikké
ben, aki Ausztriá ól mint felcser és naplopó szökött 
meg és aki most mint tábornok és dúsgazdag ember 
tér hazájába, megkísérelték a csehek ezeket a kijelenté
seket visszavonatni; de ahhoz elég becsületérzésük 
már nem volt, hogy velük szembeszálljanak. A cseh 
diplomáciai vezető kérte e szóbeszédek beszüntetését 
Gajdáról, mégpedig «egykori orosz érdemei alapján*. 
Mire az orosz lap úgy felelt : ^Oroszország nem tud 
Gajda érdemeiről, de ha mégis lettek volna ilyenek, 
ne felejtsük el, hogy Judás is Krisztus tanítványai közé 
tartozott, mielőtt elárulta volna . . .»

K i kell itt még emelni, hogy a felkelők felbujtója 
dr. Girsa volt és a cseh nemzeti tanács látta el őket 
fegyverekkel és lőszerekkel. Gajdának különben sikerült 
az orosz Hitelbanktól propaganda-célokra 300.000 
yent kicsalnia.2 Dr. Girsa, az újonnan alakított cseh 
köztársaság hivatalos képviselője, az omszki eset után 
a következő táviratot küldte Gajdának Vladiszvo-

1 «Die tschechischen Argonauten in Sibirien.* 17. oldal.
1 P ie  tschechischen Argonauten in Sibirien. 19. oldal



to k b a : ^Kezdjetek hozzá, itt minden elő van ké
szítve . . .*

A vladivosztoki felkeléssel majdnem egyidöben 
jelent meg a csehek ú. n. memoranduma dr. Girsa 
és dr. Pavlu aláírásával, melyet a szövetségesekhez 
intéztek. A bevezetésben a csehek színlelten a szövet
ségesek tanácsát kérik, hogy mily módon lehetne a 
cseh hadsereget sértetlenül hazaszállítani. . . Majd 
az orosz hatóságok önkényéről így folytatják hazug 
beszédüket : «a demokrácia képviselőit egyszerű poli
tikai megbízhatatlanság miatt minduntalan agyonlövik*. 
Végül a memorandum a «felelősségről» beszél «a föld
kerekség népei előtt» stb.

Ennél szemenszedettebb beavatkozást az orosz 
belpolitikába el sem lehetett volna képzelni és ezt tolva
jok, rablók és gyávák tették, a törvény, a jog és az embe
riesség nevében ! Hazájukba való azonnali elszállítá
sukat kérték, vagy pedig engedélyt arra, hogy fegy
vereikkel mindennemű erőszakkal és támadással 
szembeszállhassanak.

A memorandum tiszta valótlanság volt, kivéve 
a bevezetést, melyben a hazájukba való visszaszállítá
sukat kérik. Különben ez a memorandum idejében 
bizonyítani akarta, hogy a csehek a felkelésekben részt 
nem vettek.

Ha igazán e memorandum értelmében cselekedtek 
volna, akkor talán még élne vezérünk, Koltcsak, talán 
még megvolna orosz hadseregünk és Oroszország az 
Internacionálé véres uralmát le tudta volna rázni. 
A cseheknek ugyan a földkerekség népei előtt akkor is 
felelni kellett volna a rablások, árulások, a védtele
neken elkövetett erőszak és gyilkosságaik miatt.

. . . altábornagy írja : 1 «A csehek valótlant állí
tanak, amikor «elemi» eseményekről beszélnek. Hiszen

1 *Die tschechischen Argonauten in Sibirien». 19. oldal,



a zűrzavart a szibériai vasútvonalon tervszerűen készí
tették elő. Bármily nehéz is volt a vasútvonal mentén 
a visszavonulás, mégis csak sikerült volna a vonatok 
egy nagy részét megmenteni. A bolseviki hadsereg a 
szibériai viszonyok miatt csak nehezen tudott előre
haladni és az épségben maradt szibériai hadsereg még 
nem vesztette el harci kedvét. Azok a csapatok, melyek 
40 fok hideg mellett elég erővel bírtak egy szinte hihe
tetlennek látszó visszavonulásra, rendelkeztek volna 
még annyival is, hogy a vörösök előrenyomulását 
harcaikkal megaka Jályozzák. De mindezt a csehek 
által előidézett z rarok lehetetlenné tették. Ezen
kívül volt még N vonikolájevszkben egy teljesen ép 
és harcképes lengyel hadosztály és a vasútvonal 
mentén még arány1 ig kevés bolseviki csapat tartózko
dott. Az erőtől duzzadó és páncélvonatokkal ellátott 
csehek könnyűszerrel védhették volna a vonalat.*

Hogy a csehek minél hamarabb helyezhessék saját 
magukat és holmijukat biztonságba, megbuktatták 
Koltcsak tengernagy kormányát és megkönnyítették a 
bolsevikieknek az orosz hadsereg szétzüllesztését. Vég
zetes volt, hogy Koltcsak a francia főparancsnokban, 
Janinban még mindig hitt. Engedte magát rábírni és 
figyelmeztetésem ellenére elhatározta, hogy hadseregét 
elhagyja és öt vonatával —  az egyik az orosz biro
dalmi kormány aranykészletét szállította —  előreuta
zott. E jóvátehetetlen hiba az orosz tengernagy éle
tébe, az orosz ügynek pedig bukásába került.

Ahogyan Kreitschi, a légionáriusok történetírója^. 
SteidUr is megkísérli, hogy a csehek felelősségét a francia 
altábornagyra, Janinre hárítsa. Stedler az követ
kezőképpen írja le az árulás és a szenvedések sötét 
napjait : 1

1 Dr. S teid ler: «Die tschechoslovakische Bewegung in 
Russland.»



♦Egy egész lengyel hadosztag és egy szerb ezred 
önként adta meg magát a kisebb bolseviki seregnek. 
Ennélfogva a cseh vonatcsapatok közvetlen érintke
zésbe jutottak a bolseviki előcsapatokkal.

A csehszlovák parancsnokság arra törekedett, 
hogy minden újabb összeütközést kerüljön, mely a 
hazulról jött rendelkezésekkel ellentétben a kiürítést 
beláthatatlan időre tolta volna ki. Ez okból január 
i i . páriámén térek küldettek ki a bolseviki elö- 
csapatokhoz.

A bolsevikiek, akiket a cseh hadosztály elfogatásá- 
nak sikere megszédített, azt követelték, hogy a Kelet 
felé való kiürítést azonnal szüntessék meg, a fegyverek 
szolgáltassanak ki és hogy az egész hadtest mint hadi
foglyok szovjetcsapatok felügyelete alatt Kelet felé 
hazaszállíttassék.

A bolseviki tüzérség keletre álló csapatainkat tűz 
alá vette, úgyhogy azok, amilyen gyorsan csak lehetett, 
kiürítették a veszedelmes zónát.

Ezekkel az eseményekkel egyidejűleg az orosz 
demokrácia, mely elsősorban semleges magatartásunk
nak és annak a körülménynek köszönhette Koltcsak 
bukását, hogy csapatunk a Bajkál-tónál a Szemjenov 
által fenyegető veszélyeket eloszlatta, —  velünk szem
ben bizalmatlan lett. Ebből kifolyólag Janin tábornok 
parancsára Koltcsak tengernagyot és Pepeljaev minisz
terelnököt Irkutszkba szállították és január 15-én a 
♦politikai központ*-nak a rendkívüli bizottság által 
való elítélés végett átadták. Az aranykincs ellenben 
csehszlovák-orosz (vörös) felügyelet alatt az irkutszki 
állomáson maradt.

1920 január 19-én a fehérek előcsapatai győzedel
mes harc árán a bolsevikiek hatalmát Nisnijudniszben 
megtörték. A helyi szovjet elrejtőzött, a megvert vörös 
gárdisták ellenben a csehszlovákokhoz átmenekültek 
és tőlük kértek védelmet*.



A fehérek harca nem tetszett a cseheknek, mint a 
♦légionáriusok történetírója*, Steidler megállapítja.

Ezért kergettek annyi orosz asszonyt, gyermeket, 
aggot, beteget, sebesültet Tajga állomástól keletre 
a halálba; ezért támadták meg a fehér csapatokat, 
ezért fogták és árulták el az orosz kancellárt, Kolt
csak tengernagyot. ♦Mindezek után*, írja Steidler 
♦kezdett csak utóvédünk helyzete javulni*. Koltcsak 
tengernagynak a ♦demokraták* kezébe való kiszolgál
tatása után nemsokára megkezdődtek a ♦békés tárgya
lások* a bolsevikiekkel, miután ezek már 10 nap múlva 
magukhoz ragadták Irkutszkban a hatalmat. Steidler 
szerint a viszony a csehek és bolsevikiek között egészen 
♦bajtársi* volt.

* * *

Ezeknek az eseményeknek egy másik szemtanúja 
a csehekre nézve rendkívül lesújtó részleteket k ö zö l:
1919 november 14-én a vörösök már Omszkot foglal
ták el. Ebben az időben a légionáriusokról végleg le
hullott az álarc, s az új politikai irány támogatására 
siettek. A misnendinszki «elvtársak* a hatásos segít
ségért köszönetét mondanak a cseheknek.1

Először átengedték a csehek a tengernagy vona
tait. De Krasznojarszk után már csak kettőt és ezek 
elindulása után felkelést szerveztek a városban, mely
nek jelszava épúgy, mint Vladivosztokban : ♦Le a 
polgárháborúval!» volt.

Mikor Koltcsak tengernagy két vonata Nishnej- 
dinszk állomáshoz közeledett, hirtelen cseh csapatok 
vették körül gépfegyverekkel. Ez 1919 december 
18-án történt. A tengernagy mellett szolgálatot telje
sítő század harcra készült, de a kormányzó megtiltotta,

1 D ell’Adami Géza vezérkari ő rn agy: »Erlösung aos 
Sibirien,*



hogy bármit is kezdjenek, mielőtt a csehekkel és Janin- 
nel személyesen tárgyalt volna. A  tengernagy vezérkari 
tisztjeinek minden igyekezete, hogy táviratilag érint
kezhessenek a szövetségesek főmegbízottjával, ered
ménytelen maradt, Janin azt állította, hogy nincsen 
ideje.

♦Nem volt ideje, hogy az orosz birodalom kormány
zójával beszéljen !»

Janin sietett Irkutszkot elhagyni és kelet felé igy- 
kezett. Irkutszkban t. i. a cseh felkelés után a fél- 
bolsevikiek ^politikai központja* jutott uralomra. A 
kormányhű csapatok kétnapi harc után kénytelenek 
voltak a várost elhagyni. A csehek a Szkipetrov tábor
nok parancsnoksága alatt Csitából segítségül érkező 
csapatokat megtámadták és lefegyverezték és az ezred- 
pénztárt magukhoz vették.

Janin végre táviratot küldött Koltcsak tenger
nagynak, melyben szokásos síma modorával arra kéri, 
hogy a változtathatatlanba törődjék bele és magát a 
csehek védelmére bízza. Ha ezt nem tenné, Janin a 
további eseményekért felelősséget nem vállalna. Majd 
megjegyzi, hogy különös jelentősége van annak, hogy 
a cseh védelmet öt nagyhatalom biztosítja. E biztosí
ték látható jeléül az egyetlen, a kormányzó és kíséreté
nek meghagyott vasúti kocsi ablakára Janin utasítá
sára öt zászlót tűztek ki : az angol, japán, amerikai, 
cseh és francia lobogót. A tengernagy kíséretét elbocsá
tották és az őrséget csehekkel váltották fel. Ez semmi- 
esetre sem díszőrség volt, mellyel a vezetőt tisztelték 
meg, hanem inkább egy fogolynak az őrzése.

A szibériai tragédiának egyik kortársa és szem
tanúja, akit nem lehet reakciós vagy demokrataellenes 
gondolkodással vádolni, Gutmann-Hahn A. a követke
zőket írja erről az árulásról :x

1 «Die weisse Sache.* 3. kötet, 173 — 179. oldal.



«Az irkutszki felkelés akkor vette kezdetét, amikor 
Janin és a csehek elhatározták, hogy megszabadulnak 
Koltcsaktól és rendszerét az ú. n. szociálforradalmárok 
kormányával helyettesítik. Célúk volt, hogy így lehe
tővé váljék a cseheknek, hogy a rabolt javakat és 
egyéb értékeket minden ellenőrzés nélkül Szibériából 
elszállíthassák. Koltcsak tengernagy még elfogatásá- 
nak előestéjén táviratot küldött Vladivosztokba, hogy 
a csehek csomagjait minden körülmények között vizs
gálják felül. Arról, hogy Koltcsak vonatának keresztül 
engedéséről Janin tárgyaljon, annál kevésbé lehetett 
szó, mert erre neki szüksége nem v o lt ; Irkutszktól 
keletre ugyanis az egész vasúti vonal Janinnek volt 
alárendelve.*

A vonat lassan haladt Koltcsak tengernaggyal és 
az aranykészlettel Kelet felé. Tcseremcsovo állomáson, 
ahol nagy kőszénbányák vannak, kísérelték meg először 
a vörösök, hogy e két, részükre szinte felbecsülhetetlen 
értéket hatalmukba kerítsék. Bolseviki munkások, 
akik a csehektől kaptak fegyvereket, már akkor 
Tcseremcsovo urai voltak és a tengernagy, valamint 
az arany kiszolgáltatását követelték. A cseh parancs
nok azt az utasítást kapta, hogy megegyezéssel intézze 
el a közbejött esetet és egy szakasz vöröset is vonjon 
be a felügyeletbe.

A vonat Irkutszk felé közeledett s ugyanez a cseh 
parancsnok azt tanácsolta néhány, a tengernagy kísé
retében levő tisztnek, hogy meneküljenek, mert a hely
zet egészen bizonytalan. A tisztek kérdésére, vájjon 
milyen veszély fenyegetheti őket, a ravasz cseh hall
gatott. Es mikor a tengernagy személyesen vonta 
kérdőre, kitért minden további elől, mondván, hogy ő 
előtte a tárgyalások, melyek Syrowy tábornok és a Baj- 
kál állomáson tartózkodó Janin távbeszélőn folytattak, 
ismeretlenek.

Svrovy parancsőrtisztje, Skatzel százados* Syrovy



tábornokkal Szibériában* című könyvében merész 
őszinteséggel írja

♦Amidőn Koltcsak tengernagyot Irkutszkba szállí
tották, az élelmezési osztály vezetője, a cseh Grabtcsnik 
telefonon kért utasításokat Koltcsak ellátására vonat
kozólag. Syrovy azt felelte, hogy a tengernagyot a 
legénységi konyháról élelmezzék.*

Az éjszaka az ismeretlen események miatti aggo
dalomban telt el. Másnap reggel a tengernagy kocsiját 
Irkutszkban holtvágányra tolatták. A tengernagy 
kíséretében levők elbeszélése szerint mindannyian 
aggódva érezték egy borzalmas eseménynek a köze
ledését. Valami megfoghatatlan irtózat közeledett 
lassan, de feltartóztathatatlanul. A kormányzó az állo
mástól nem messze egy japán vonatot vett észre és 
szárnysegédét, Trubtcsaninov főhadnagyot egy papír- 
szelettel odaküldte ; a csehek azonban nem engedték 
át a küldöncöt, aki így dolgavégezetlenül jött vissza 
A japánok nem avatkoztak az ügybe, mert Janin tábor
nok adatainak valóságáról meg voltak győződve, így 
arról is, hogy Koltcsak tengernagy a csehek védelme 
alatt biztonságban van és kelet felé utazik. Néhány hó
nappal később alkalmam volt kormánykörökhöz közel
álló japánokkal beszélnem, akik a következőket 
közölték :

Koltcsak kisérőszemélyzetének adataiból követ
keztetve így alakultak az események :

Délután négy órakor egy cseh tiszt jelent meg 
a tengernagynál és tudtára adta, hogy meghozták a 
határozatot, melynek alapján őt az irkutszki forra
dalmi kormánynak szolgáltatják ki.

«De miért ?» kérdezte Koltcsak és nagy égő szemei
vel a cseh tisztre tekintett, aki lesütött szemeivel zavar
tan nézett félre.

1 A. Kotomkin : «Über die tschechoslovakischen I-e- 
gion&re.* 90. oldal.



♦Az irkutszki rradalmi hatóságok a tengernagy 
kiszolgáltatásától szik a csehek szabad átutazását 
függővé. Syrowy bomoktól azt a parancsot kap
tam, hogy szolgá ssam ön t ki.*

♦Hogyan lehf égés ez? Hiszen Janin tábornok 
személyem épségéi biztosított. . . Es mi jelentőségük 
volna akkor ezekn : a zászlóknak?* mondta Koltcsak 
tengernagy rámut /án az angol, japán, amerikai, cseh 
és francia lobogói i.

A cseh hallgatott és nem mert feltekinteni. . .
«Tehát elárulti a szövetségesek* tört ki a tenger

nagy.
Rövid idő m lva a forradalmi kormány meg

bízottai jelentek r  eg a félbolseviki vörös gárda kísé
retében a vasúti : -iakaszban. A cseh átadta nekik a 
kormányzót. A vörösök erre néhány parancsőrtiszt 
kíséretében az irkutszki városi fegyházba vitték el 
Koltcsakot. Ide hozták miniszterét, Pepeljaevet is.

Irkutszk városának forradalmi bizottsága erre 
egy bizottságot összehívott, hogy megvizsgálja Koltcsak 
tengernagynak és miniszterelnökének, Pepeljaevnek 
♦vétkeit*, melyek szerintük a demokrácia elleni merény
letből és felesleges vérontásból állottak.

Gutmann-Hahn megerősíti, hogy ♦Koltcsak tenger
nagy feje a csehek kezében zálog volt és hogy a fel 
keléseket a félbolsevikiek segítségével a csehek azért 
rendezték, hogy Janin tábornok a szövetségesek főmeg- 
bizottainak jelenthesse, hogy a fehérek diktatúrájának 
letörése a nép akarata volt.*

Gutmann-Hahn azt állítja továbbá, hogy egészen 
bizonyos, hogy Janin és a csehek közös érdeke volt 
ez a szolidáris eljárás.

Különben a bolsevikiek is bizonyítják a cseh áru
lást. Az irkutszki forradalmi bizottság elnöke a követ
kezőket irja: ♦ Koltcsak tengernagy feje volt a kitűzött 
díj a csehek szabad átengedésére.*



Még egy igen befolyásos bolseviki, a szibériai 
forradalmi bizottság elnöke, Szmirnov «Harc az Urálért 
és Szibériáért* c. könyvében ír arról az egyezményről, 
melyet ő és a cseh hatóságok Kuitun állomásán 1920 
február 7-én reggel 9 órakor kötöttek. Ennek a szer
ződésnek 5. pontja így hangzott: «A cseh hadseregek 
átengedik Koltcsak tengernagyot és követőit, akiket 
az irkutszki forradalmi bizottság letartóztatott, a 
Szovjetek hatalmának és a szovjetcsapatok védelme 
alá helyezik őket azzal az egyidejű Ígérettel, hogy 
szovjethatalomnak a foglyokat illető intézkedéseibe 
semmimódon be nem avatkoznak.

Még aznap távirati parancsot küldött Irkutszba 
Szmirnov Koltcsak agyonlő vetésére.

E sürgönyre vonatkozólag Szmirnov maga a követ
kezőket irja :1 *Egy több mint 500 kilométeres távol
ság választott el bennünket irkutszki társainktól. Hogy 
volt tehát lehetséges, hogy a megszállt Irkutszkkal 
közlekedhessünk? És hozzá még egy ilyen kényes 
ügyben, mint amilyen a kormányzó esete volt? Nagyon 
meglepett bennünket, hogy a cseh légionáriusok nemcsak 
hogy megengedték küldöttségünknek, hogy irkutszki 
társainkat felvilágosítsák a béketárgyalások lefolyásá
ról, de semmiféle kifogást sem emeltek a fent említett 
táviratnak az irkutszki forradalmi bizottsághoz való 
továbbítása ellen.«

Kreitschi ^szenátor*, a szibériai cseh bizottság dele
gátusa ezt a cseh árulást a következőképpen irja meg : *

«A Politikai központ, a bolseviki forradalmi pa
rancsnokság nyomása alatt Janin tábornoktól Koltcsak 
kiszolgáltatását követelte. Janin, belenyugodván a 
változhatatlanba, kiadta a megfelelő utasításokat.

1 Smirnow : «Kampf um den Ural und um Sibirien.* 
311 oldal.

• F. V. Krejci : «U sibirské armady*. Praha, 1922. Szél
jegyzet (!) a 244. oldalhoz.



December i. n délután érkezett Koltcsak tenger
nagy vonata ír  kentjevszkájába. A kormány kép
viselőjét A. B. oszminiszkyt, megbeszélésre hívta 
Blagos, a cseh 1 rmány meghatalmazottja irkutszki 
irodájába, hogy .oltcsak tengernagy kiszolgáltatása 
felett tárgyalj ané 6 óra felé kiment mindkét politikai 
megbízott az állomásra, ahol az internáltak vegyes 
cseh és vörös orosz felügyelet alatt tartózkodtak. A 
vonat parancsnok , a cseh Kravák, megkérdezte a poli
tikai központ vezr tőjét, Kozminszkyt, hogy miképpen 
történjék a kiszc (áltatás. Azt a választ kapta, hogy 
Koltcsak tengerr (yot egy bizottság elé kell állítani, 
mely bizottság ; Politikai Központ és a forradalmi 
hadsereg vezetői: ?k képviselőiből fog állani. Ez a 
bizottság fogja K ltcsak ügyét a lehető leghamarabb 
rendezni és aztán őt a legközelebbi illetékes bizottság
nak, a Csekának r .adni. A bizottság 7 óra felé érkezett 
az állomásra és arancsára szigorú felügyelet mellett 
vezették a volt kancellárt a városi fogházba.*

Girsa dr. és Pavlu Bogdán emlékiratukban az egész 
világ népeivel szembeni felelősségérzésről beszéltek és 
amellett tervszerűen készítették elő a véres árulást.

Nagyon feltűnő n*ég, hogy az új kormány Irkutstk- 
ban, melynek a csehek a tengernagyot és az orosz arany
készletet adták át, azonnal úgynevezett ^Politikai Köz
pontot* alakított, melyne-' *lén egy Charkovból szár
mazó Feldmann nevű síbe agy Koszminszki nevű és 
egy szökevény zászlós állt Ennek az operettszerű 
közigazgatási szervnek, mely \ cseh fegyvereknek kö
szönhette létét, első távirati parancsa, melyet pénz
ügyminisztere, Patusinszki küldött a vladivosztoki 
vámigazgatónak, Kovaljevszkinek, a következőképpen 
hangzott : «A csehek Oroszországban szerzett érdemeik 
alapján szabadon és csomagjaik átkutatása nélkül az
zal az engedéllyel, hogy tetszésük szerint mindent ma
gukkal vihetnek, bocsáttassanak a hajókra*.



Mindezek bebizonyított tények. A csehszlovák köz
társaság és az új csehszlovák nemzet alkotói, Masaryk 
és Benes, akik egymásnak bizonygatják nagyságukat, 
mindezekről az eseményekről szigorúan hallgatnak.

Amikor a csehek Vladivosztokba érkeztek és Szi
bériából való végleges elutazásukra készülődtek, egy 
utolsó proldamációt intéztek Szibéria népeihez. Ebben 
kijelentették, hogy Koltcsakot azért fogták el, hogy 
kiszolgáltathassák a nép ítéletének, nemcsak azért, 
mert reakciós, de azért is, mert a cseheknek ellensége 
volt. Hogy kiadta volna Szemjenov hetmannak a pa
rancsot, hogy a csehek visszavonulását minden áron 
akadályozza meg, még ha egy alagút felrobbantásába 
is kerülne !

Mindenekelőtt ez nem visszavonulás, hanem a 
rabolt holmival való szökés volt. Azonkívül nem Kolt
csak tengernagy, hanem én, mint a keleti front akkori 
főparancsnoka, rendelkeztem az ő beleegyezésével úgy, 
hogy adott esetben még egy alagút robbantásától se 
riadjanak vissza, ha a cseheket máskép észheztéríteni 
nem lehetne. És aztán : Koltcsak lett volna reakciós! 
Ha tönkremenetelének oka és a hazafias ügy össze
omlása egyáltalában nála volna is keresendő, akkor 
is csak azért, mert a csehekkel szemben túl engedékeny 
volt, hogy megtűrte orosz területen a cseh áldemokrá
ciát és hogy a rögtönítélő bíráskodásig elmenően nem 
nyúlt a legszigorúbb rendszabályokhoz, hogy így a cseh 
csapatoknak megmutassa, ki volt a rendszerinti felsőbb- 
ség. Ezért vérével fizetett a tengehiagy. Halála kevésbbé 
a bolsevikiek, mint inkább a cseh politikusok hibája !

A csehek működésének egyik csodálója, aki igen 
közel állott hozzájuk, ezekről a napokról a következő
ket írja : 1

1 A. Kotom kin : «Über die tschechoslowakischen Le- 
gionáre in Sibirien 1918— 1920 .Erinnerungen und Dokumente. 
Paris, 1930., 136. oldal.



«A Bajkál körüli vasút egyik alagútjának felrob
bantása nagy gondot okozott volna a cseheknek : már 
egeszen fantasztikus terveket is készítettek elő erre az 
esetre. Az egyedüli lehetőség az lett volna, hogy a jár
hatatlan utakon vonuljanak át a hegyeken, de mit 
vihettek volna akkor magukkal ? Talán eredeti vagyo
nukat, egy ártalmatlan beretvakést és naplót, mely
ben feljegyezték halhatatlan tetteiket. Ez lett volna 
minden!*

Az igazság érdekében át kell engednünk a szót a 
cseh delegátusnak, dr. Kreitschi szenátornak, aki ebben 
az időben még Szibériában tartózkodott. Természete
sen mint a többiek, ő sem hajlandó honfitársainak alá
való viselkedését Oroszországgal, az orosz néppel és 
az orosz kormányzóval szemben beismerni, de a való
ságot egészen eltorzítani mégsem tudja, bár igyekszik 
azt hangzatos mondatok mögé rejteni.1

♦Most már remélhetjük, hogy elhagyhatjuk Szi
bériát, mert a fegyverszünetet megkötöttük a bolsevi- 
kiekkel. Ezt a fegyverszüneti szerződést február 7.-én 
írták alá. Ennek a szerződésnek értelmében új zónát 
létesítettek a csehszlovák előcsapatok és a bolseviki 
erők előőrsei között, hasonlóan meghatározták a tovább
haladást a vasútvonalon, melynek síma lefolyása felett 
egy szovjetbiztos és a cseh csapatok egy meghatalma
zottja fognak őrködni. Az aranykincset semmiesetre 
sem szállítják Kelet felé, hanem a szerződő felek őrköd
nek felette Irkutszkban, hogy az, miután az utolsó 
cseh trének is elhagyták a várost, átadassék a forra
dalmi intézőbizottságnak. A bolseviki előcsapatoknál 
Scheid százados, a volt krasznojárszki cseh meghatal
mazott marad a képviselőnk, mint a szerződés igazságos 
betartásanak őre. Részünkről dr. Blagos, az irkutszki

1 F. V. K rejíi : «U sibirské armady.» Praha, 1922, 
269. és 270. oldal.
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cseh politikai intézőbizottságnak elnöke vezette a tár
gyalásokat a bolsevikiekkel.

Mindjárt erre a bennünket oly kellemesen érintő 
hírre lesújtó újság érkezett: február 7.-én agyonlőtték 
Kolcsak tengernagyot és utolsó miniszterelnökét, Pepel- 
jaevet, Irkutszkban.

így  végződött annak a sorsa, aki röviddel ezelőtt 
még Oroszország kormányfője v o lt ! Az omszki eset 
óta mind szorosabbra húzódott a hurok a nyakán, Kelet 
felé való szökése közben minden nap közelebb jutott 
a szakadékhoz, kikerülhetetlen végzetéhez. Lelki kínjai 
X VI. Lajos és Mária Antoinette-éira emlékeztethettek 
a forradalom ideje alatt !*

És to vá b b : «Koltcsak és miniszterének halála 
ugyanazon a február 7.-én következett be, amikor a 
bolsevikiek és a csehek megkötötték a fegyverszünetet. 
A kivégzés február 7.-én reggel 5 órakor történt a fogház 
udvarában. A forradalmi bizottság megállapításai sze
rint —  így beszélik —  az egész városban titkos szövet
ségek voltak Koltcsak híveiből, ami azt jelenti, hogy 
sok fegyvert és municiót találtak. A városhoz közeledő 
szibériai hadsereg maradványainak parancsnoka pedig 
Koltcsak azonnali kiszolgáltatását követelte.

Bennünket cseheket vádolni és gyűlölni fognak 
Koltcsak halála miatt s az «igaz* oroszokkal való szakí
tásunk híre a határokon túl fog terjedni . . .

De mit tehettünk volna ? Meg kellett volna kísé
relnünk, akiknek Szibériában keresni valónk már nem 
volt és akik csak a hazatérésre gondoltunk, hogy K olt
csak életéért jövőnket tegyük kockára ?»

£s így a csehek mindenüket kivihették Szibériából 
—  ára Koltcsak tengernagy kiöntött vére v o lt ! Ezt még 
a cseh történelemírók sem tudják elhomályosítani! 

Mindent k iv in ni. . . !
Később bizonyítékok alapján egész röviden a helyes



világításba igyekszem helyezni Kreitschi szavainak je
lentőségét : cMindent kivinni*.

De a cseh áruló nem elégedett meg a vezető meg
gyilkolásával. Kardját is az orosz katonák hátába 
döfte, akiket röviddel azelőtt álnok képmutatással még 
♦testvérnek* szólított.

A cseh politikusoknak számtalan felkelés által 
sikerült a fehér hadsereget háterétől megfosztani. Éppen 
abban az időben, amikor ez a hadsereg minden erejét 
a bolsevikiek előnyomulásának megakadályozására for
dította.

Amikor híre terjedt annak, hogy néhány város 
proletáriátusa a csehek vezetése mellett uralomra jutott, 
hogy a vasutak nem szállítanak többé muníciót a 
frontra és hogy a kormányzót az orosz aranykészlettel 
együtt fogolyul ejtették a csehek és Irkutszkba szállí
tották —  elhatározták, hogy a harcot a bolsevikiek 
ellen feladják és hogy a hadsereget Irkutszktól kelet 
felé meneteltetik. Nagyon siettek és remélték, hogy 
a várost a felkelők kezéből fel tudják szabadítani.

Úgy gondolták, hogy kiszabadítják Koltcsak ten
gernagyot és hatalmukba kerítik az elveszett aranyat 
és a raktáron levő készleteket. Irkutszktól északra 
aztán felállítanának egy új harc vonalat a vörös had
sereg ellen.

Nem volt könnyű a feladat, mert a legnehezebb 
katonai műveletek egyikéről volt szó. A helyzet rend
kívül bonyolult volt. Nyugatról a vörös hadsereg fenye
getett bennünket, keleten pedig minden gócpontot fél- 
bolseviki bandák szálltak meg, hogy Irkutszkba való 
visszavonulásunkat megakadályozzák. Ezek a bandák 
az irkutszki raktárból nagyon jól voltak felszerelve és 
készletekkel ellátva. A vasutak a csehek kezében voltak 
és így a hadsereg nem használhatta. Mindezen felül 
kegyetlen tél volt és hadseregünk sem meleg ruhával, 
sem lőszerrel nem rendelkezett.



Mindezek ellenére hadseregünknek sikerült a bol
sevikekkel való állandó harcok közepette, kelet felé 
utat törnie. Nagyon sok válságos napon mentünk ke
resztül és tekintélyes veszteségeink voltak. Erről be
számolni nem ennek a könyvnek a feladata ; ezt az időt 
«A fehér Szibéria*1 c. könyvemben írtam meg. 1920 
február 7-én hadseregem előcsapatai megrohanásszerü 
támadással bevették Inokentjevszk állomását, mely 
Irkutszktól néhány kilométerre van. Ez oly hirtelenül 
ment végbe, hogy a bolseviki tüzérséget sikerült zsák
mányul ejtenünk, anélkül, hogy egyetlen lövést is le
adhattak volna.

Egész éjjel Irkutszk megtámadásának tervén dol
goztunk. Közben főerőnk is közeledett és másnapra 
második hadseregünk is. Ekkor, mint derült égből a 
villámcsapás érkezett a hír, hogy Oroszország kormány
zóját, Koltcsak tengernagyot, február 7-én az irkutszki 
fegyház udvarában a bolsevikiek agyonlőtték.

Ezzel a hírrel majdnem egyidejűleg egy cseh futár 
jelent meg nálunk, Krejtschi ezredes, a II., Irkutszkba 
jött cseh hadosztály parancsnokának levelével. A levél- 
ben ultimátumszerűen követelték, hogy amennyiben 
Irkutszk elővárosát, Glasovot megtámadni merészel
nénk, a csehek a bolsevikiek mellett vermének részt 
a harcban.

Az összehívott haditanácsunkon kiderült, hogy 
hadseregünk lőszerkészlete a fejenkinti 10— 15 patron
nál többet nem tett ki és hogy tüzérségi lőszerünk is 
már alig volt. A legtöbb tábornok amellett döntött, hogy 
Irkutszkot dél felől megkerülve a befagyott Bajkál- 
tavon meneteljünk át és Tcsitában Szemjonov hetman 
katonáival egyesüljünk.

Ezután az esemény után szinte a végletekig nőtt

1 K . W. Sakharow : «Das Weisse Sibirien.* München,
1925.



a csehek elleni gy n1 öletünk, mert tisztán láttuk, hogy 
a csehek, akik valamikor mint elsők csatlakoztak a 
bolsevikiek elleni felkeléshez, most ugyanezekkel Orosz
ország ellen voltak.

A megpróbált crosz hadsereg maradványai, melyek 
a téli hadjáratot kiállták és a haza megmentéséért 
kimondhatatlan áldozatokat hoztak, most gyalog- 
szerrel és szánkákon vonultak Szibéria hómezőin. 
Közvetlenül mellettünk haladt az orosz vasút, melyet 
azonban hadifoglyaink: a szökevények, a gyávák és 
tolvajok hasznait k, büszkén és nagy kényelemben. 
Mégegyszer átkot ondott a csehre az orosz és a «cseh» 
elnevezés Szibériában szitkozódássá lett.

«A «cseh» szó gyértelmű volt árulóval és senki 
sem ejtette ki szitkozódás és harag nélkül,* így írja egy 
szemtanúja és rész vevője a fehér hadsereg harcainak, 
aki mindezideig a zlávbarátok mérgező eszméinek hó
dolt. Ezt számtalan más adat is igazolja, melyeket csak 
1931. elején kaptunk Szibériából. Még a kommunisták 
is, akik a népies ki szólásokkal szemben különben közö
nyösen viseltetnek, a «cseh» szót igen megvetően ejtik 
ki. Az oroszok széles néprétegeiben azonban a gyűlölet 
és megvetés oly élénken és hatalmasan él, hogy nép
dalaikban és meséikben a cseh árulás, rablás és gyil
kosság valóságos eposszá lett, figyelmeztetésül a jö
vendő nemzedékeknek.1

E fejezetet egy élményem elmesélésével feje
zem be. Különböző kisebb harcok után bolseviki ban
dák ellen hadseregem egyik része a Petrovszky-Szavod 
munkástanyát vette be, mely a Bajkál-tó mögött van. 
Itt tartózkodásunk harmadik napján néhány cseh tiszt 
és katona jött a piacra, hogy orosz komiszholmit elad
jon. Röviddel azelőtt kiadtam egy parancsot, mely had

1 A . Kotomkin : «Über die tschechoslowakischen Lé
gi onáre in Sibirien 1920.* 135. oldal.



bíróság kilátásba helyezése mellett tiltotta meg, hogy 
katonáink ilyet tegyenek. Egyik őrjáratunk elvette a 
csehektől a holmit. Ezek szitkozódtak és fenyegetődztek, 
mire vadászaink ostorcsapásokkal kergették el őket.

Néhány óra múltán hírül vettük, hogy a csehek 
a Petrovszky-Szavodban tartózkodó fehér hadsereget 
le akarják éjszaka fegyverezni, úgy amint már egyszer 
Szkipetrov tábornok osztagával tették. Azonnal biz
tonsági intézkedéseket rendeltünk el. őrszemek vonul
tak fel, tábori őrségeket állítottunk és őrjáratokat 
küldtünk a vasúti vonalra. Vezérkarom a csehek rang- 
idősebbjével közölte, hogy minden félreértés elkerülése 
végett a helységben csehnek megjelennie nem szabad. 
Osztagaink egész éjjel készenlétben tartották magukat.

Amikor a csapatokat felülvizsgáltam, láttam, hogy 
egyetlen egy emberem sem aludt. Tisztek, kozákok és 
katonák, mind készenlétben, kezükben fegyverekkel, 
várták a csehek támadását. A hangulat emelkedett volt, 
sőt kellemesen izgatott. «Milyen jó volna, ha a csehek 
megtámadnának! Verés kell ezeknek a fickóknak! 
Elég régen játszanak ezek az ördögök már Oroszország
gal !* hallottam embereimet beszélgetni. Bár a csehek 
hírszerzőiket Petrovszky-Szavodba küldték, de mivel 
ezeket az előőrsök visszakergették, elvesztették bátor
ságukat és letettek tervükről.

* *  *

A cseh légionáriusok működésének leírása töké
letlen volna, ha ezeknek a felfegyverzett volt hadi
foglyoknak és katonaszökevényeknek régi társaikkal, a 
többi hadifoglyokkal, főleg a németekkel és magyarokkal 
szembeni viselkedéséről meg nem emlékeznénk. E tekin
tetben is számos gaztettet követtek el, melyek egyrésze 
még felderítésre vár. Német és magyar részről már 
megindították ennek az anyagnak gyűjtését és vizs



gálatát és remélhe •, hogy annak eredménye rövid időn 
belül napvilágot is lát. A magam részéről rendel
kezem egyes esetekről felvett fényképekkel és leírások
kal, szavahihető személyek leveleivel és emlékeivel. 
Ezek az adatok németektől, osztrákoktól és magyarok
tól származnak, akik azokban az években Szibériában 
voltak. Ezek alapján kijelenthetem, hogy a csehek 
orosz területen borzalmas, mondhatnám, állatias kegyet
lenségeket követtek el volt hadifogolytársaikkal szem
ben. Kegyetlenségeket, melyek valamennyi kultúrnép 
ítélőszéke elé tartoznak.1

Magamnak természetesen nem állt módomban a cse
heket ily kegyetlenségeken rajtakapni, mert ott, ahol 
orosz csapatok voltak, féltek a büntetéstől. A mi terü
letünkön a hadifoglyok a törvény védelme alatt állottak. 
Csak eleinte, még nielőtt egy orosz nemzeti kormány 
alakulhatott volna és később, amikor a csehek lefoglal
ták a vasutivonalat, merészelték a légionáriusok a né
met és magyar foglyokat szinte hihetetlenül nyers bá
násmódban részesíteni. E  könyv szűkre szabott kerete 
csak néhány, a rendelkezésemre álló anyagból vett kivo
nat ismertetését teszi lehetővé :

Szudéta-német zenészek agyonlövetése Habarovszkban. 
(A dokumentumot egy Schulze Ágoston nevű szemtanú 
írta alá, aki 1914 augusztus 26.-án a «Magdeburg» 
cirkáló elsüllyedése után került orosz fogságba.) 1918 
október elején a kozákok elhajtották a bolsevikieket 
Kabarovszkból és bevették a várost, majd minden 
gyanús alakot letartóztattak és számtalan embert agyon
lőttek. A kozákokkal cseh légionáriusok is jöttek a vá
rosba. Egyik közülük, Jelinek, parancsnok állást töl
tött be és különösen kegyetlennek bizonyult. Egyízben 
óriási kiabálás és lótás-futás támadt a város főutcáján.

1 Kérjük azokat, akiknek erre az esetre vonatkozó jeg y 
zeteik, újságcikkeik, fényképeik stb. vannak, hogy ezeket 
a kiadó révén kölcsönképpen a szerzőnek adják át.



Amikor Sch. Á. odaérkezett, látta, hogyan hajtották, 
szidták és verték a csehek Parisek szudéta-német muzsi
kus bandáját, mely rendszerint a «Teetasse* kávéházban 
játszott. A csehek, különösen Jelinek, lovaglókorbácsok
kal verték a zenészeket és lelövetéssel fenyegették az 
áldozatokat. Kabarovszk orosz lakosságának kísérlete, 
hogy a szerencsétlenekért közbe lépjen, teljesen ered
ménytelen maradt. Figyelmeztették Jelmeket, hogy 
csak ártatlan muzsikusokról van szó, akik csak az orosz 
Vörös Kereszt javára játszottak, —  de mindez hiába
való volt. Minden dicséret ellenkezőleg úgy hatott rájuk, 
mint a tűzre öntött olaj. Az oroszok a dühbe jött cse- 
hektől olyan kiáltásokat hallottak, m in t: «Csak vigyáz
zatok, majd ti is megtudjátok, mi az az ostor és ha 
mindjárt nem hallgattok, lelövünk benneteket.*

Az összegyülemlett nép, köztük Sch. Á. rémülettel 
látta a csehek viselkedését és elkísérte a csoportot az 
Amur-folyó partjáig. Itt szegény németeket, akik alig 
álltak már lábaikon, egy emlékszobor alá állították 
és Jelinek a következőket kérdezte tőlük : «Akartok-e 
csehek lenni ?» (Az volt a szokás, hogy a szudéta-némete- 
ket bekényszerítettek a cseh hadseregbe.) A német 
muzsikusok azonban visszautasították a csehek aján
latát. Ekkor Jelinek parancsot adott a németek agyon- 
lövetéséhez. A muzsikusok vérükben fetrengtek. Aki 
még mozgott, bajonettjeikkel szúrták agyon, majd a 
lemészároltak hulláit a folyóba dobták. Sch. Á. hozzá
teszi, hogy különböző táborokból való hadifoglyokat, 
de számtalan oroszt is gyilkoltak meg a csehek. «A cse
hek kivezették a táborból a hadifoglyokat és gödröt 
ásattak velük. Ha a gödör elég mély volt, munkaközben 
lőtték őket agyon. Hasonló borzalmaikról köteteket 
lehetne írni.*

Sch. Á. tudósításain kívül még birtokunkban van
nak a meggyükolt muzsikusok özvegyeinek és két hadi
fogolynak panaszai, akik szintén a Parisek-zenekarhoz



tartoztak és tisztán egy szerencsétlen véletlen folytán 
menekültek meg a vérfürdőtől. Annál borzalmasabbak
nak tűnnek fel ezek az események, mert ily módon 
akartak a csehek vetélytársaikkal leszámolni. Nekik is 
volt ugyanis Habarovszkban saját zenekaruk, mely 
azonban nem örvendett nagy népszerűségnek. Jelinek 
és társainak viselkedése alávalóbb a bolsevikekénél, 
mert a légionáriusok mögött a ^demokrácia* atyái 
álltak, akik nagyhangú szavaikkal az «örök békéről* 
szavaltak nekik. A  légionáriusok viselkedése a többi 
hadifogollyal szemben több bizonyíték szerint féktelen, 
aljas dühnek, gyűlöletnek és határtalan kegyetlenség
nek tekinthető. Mindenütt előtérbe lépnek alacsony, 
piszkos ösztöneik, a meggazdagodás vágya, amely a 
meggyilkolt áldozatok kirablásától sem riad vissza. Az 
említett Jelinek a hadifoglyokat segélyező pénztárból 
Krassznaja Rjetcskában, Vladivosztok mellett, 22.000 
rubelt rabolt el. Hasonló okok vezettek 1918 július 
30-án Kanszk városában öt hadifogoly meggyilkolá
sára és a szamarai és orenburgi német-oroszok rend
szeres üldözésére, amikor az orenburgi kozákok hetman- 
jának A. J. Dutovnak és több orosz hatóságnak közbe
lépése sem tudta a szerencsétlen áldozatokat megmen
teni. 1918 július 5— 12 hete rémülettel töltötte el a 
nikolszk-usszurjszki fogolyszállás összes la k ó it; na
ponta vezetett el az őrség hadifoglyokat, főleg magya
rokat az irodába és a cseh parancsnokságra. Ott azt 
a rövid hírt közölték velük, hogy csomagolják össze 
holmijukat és tíz percen belül jelentkezzenek újból. 
Egy-két napon belül aztán megérkezett a lakónikus 
hír, hogy a fogoly nevét töröljék a névsorból, mivel 
agyonlőtték. Damokles kardja lógott minden egyes 
fogoly feje felett. Ezeket dr. L. Ebért (Weiden) részle
tes, mesterien megírt tudósításából vesszük, melyet egy
szerűségében is oly hatásossá tesz az igazság. Ez az igen 
érdekes tudósítás, nemcsak egyes eseteket ír le és a



csehek minden gaztettére, rablásaira, a hadifoglyok és 
oroszok embertelen legyilkolására világít rá, de meg
kísérli az indítóokokat is megtalálni. A csehek, a veze
tők és a közemberek, azt remélték, hogy a kegyetlen
ségek és gyilkosságok fogják tekintélyüket Oroszország
ban emelni és így «Anabasisuk» fénye még nagyobb lesz.

Ha a csehek valahol letelepedtek, kiküldték őr
járataikat a környékbe, hogy a falvakat átkutassák. 
Ha ott magyar hadifoglyokra találtak, akik gyakran 
már évek óta éltek a parasztokkal és nekik dolgoztak, 
elvezették, egy rakásra hajtották és agyonverték őket. 
Az orosz parasztok kérései nem használtak semmit. 
Gyakran már elég volt, hogy valaki csak magyarul 
beszéljen és a cseh őrjárat megtámadta és agyonlőtte. 
Sok Szibériából hazájába visszatért magyar tudna a 
csehek kegyetlenségéről beszélni.

Magyar hadifoglyok agyonlövetése. Ezt a véres ese
ményt minden részletében tisztázni kell, mert külön
ben a csehek mindent elhallgatnának. Letagadják a 
gyilkosságokat, melyeket a légionáriusok 1919-ben Szi
bériában fegyvertelen magyar polgárokon követtek el. 
A cseh kormány a hozzá intézett kédésekre csak 
azt válaszolja, hogy minden a háborús jog és tör
vény értelmében történt. Ez nem igaz ! 1919-ben a 
♦légiókat* vezetőik a legbelsőbb hadtápra helyezték. 
Akkoriban nem volt hatalom, mely ezeket a tetőtől- 
talpig felfegyverzett cseh csapatokat a bolsevikiek ellen 
a frontra kényszeríteni képes lett volna. Mindaz, amit 
ezekből a tragikus és véres eseményekből tisztázni sike
rült, mutatja, mennyire tervszerűen és kegyetlenül 
viselkedtek a csehek egy idegen országban politikai 
ellenfeleikkel szemben.

A Krasznojárszk város külterületein lévő fogoly
tábor, mely a kaszárnyában volt elhelyezve, Vojenoj 
Gorodok nevet viselte. Ebben a táborban székelt a 
♦Magyar Egyesület*, mely kulturális és jótékony célo



kért működött és amelyet az orosz hatóságok engedé
lyével alakítottak. Ezeknek a kaszárnyáknak egy másik 
részében a 31. lövészezred tartózkodott, mely szibé
riai paraszt legényekből állott. Ennek az ezrednek, had
seregem kiegészítésére, augusztus elején a frontra kel
lett vonulnia. A bolsevikiek és társaik, az Es-Ersek, 
titkos propagandát folytattak az ezred katonái között 
és rá akarták Őket beszélni, hogy ne vonuljanak ki, 
hanem menjenek haza, mindezt úgy adtva be nekik, 
mintha Koltcsak csapatai már tönkrementek volna. 
Abban az időben, sajnos, az egész szibériai hadtáp ettől 
a propagandától volt megfertőzve. Ezt bizonyítják 
ennek a kornak a történetírói és az Es-Ersnek, a csehek 
legközelebbi barátjainak e propaganda terén kifejtett 
élénk tevékenysége. Ennek a propagandának az ered
ményei igen szomorúak voltak : 1919 július 29— 30-ra 
virradó éjszakán kitört egy felkelés a 31. ezredben. 
A katonák néhány tisztet meggyilkoltak és felfegyver
kezve vonultak a legközelebbi erdőbe, hogy leverjék 
azokat a csapatokat, melyek a városból a felkelők 
leküzdésére jöttek. De virradatra hű orosz csapatok 
körülvették az erdőt és a 31. ezred lázadói, fegy
verüket letéve, megadták magukat. A Vojenoj Go- 
rodok hadifogolytábor parancsnoka felszólította a fog
lyokat, hogy nyugodtan maradjanak a helyükön, 
hiszen be volt bizonyítva, hogy ők nem vettek 
részt ebben a felkelésben. Már reggel 8 órakor ítél
kezett a haditörvényszék a felkelők felett és a bű
nösöket még aznap este agyonlőtték. De a hadi- 
törvényszék működésének befejezése előtt bevonult 
Vojenoj Gorodokba a 12. cseh ezred, ellátogatott 
a hadifogolytáborba és megparancsolta, hogy min
denki menjen a kaszárnyába. Itt a cseh parancsnok 
kijelentette a [hadifoglyoknak, hogy azért jöttek, 
hogy megvédjék őket az oroszoktól, akik a felkelésért 
a hadifoglyokat is meg akarják büntetni. De való



ságban azért jöttek, hogy felelősségre vonják a magya
rokat, amiért honfitársaikat a hazájuk mellett való 
kitartásra biztatták. Július 30— 31-re virradó éjsza
kát a csehek azzal töltötték, hogy átkutatták a hadi
fogolytábort és sok magyar tisztet foglyul ejtettek. 
Ezek közül még július 31-én este hetet agyonlőttek. 
A letartóztatások mind gyakrabban előfordultak és 
azoknak a magyar hadifoglyoknak a száma, akiket 
augusztus i-ig  agyonlőttek, már 17-re növekedett.

A svájci Vörös Kereszt Misszió vezetője, aki 
akkoriban Szibériában tartózkodott, néhány szóval 
erre a tragédiára is kitér művében :

«A július 30-i események —  a 31. gyalogezred 
levert felkelése —  azért érdekeltek bennünket, mert 
abba hadifoglyok is voltak belekeverve, amennyi
ben őket is vádolták. Omszkban de Martell francia 
főmegbízott a következő szavakkal akarta ezt tud
tunkra h ozn i: «A foglyok bolsevizmust űznek !* Mi 
ellenben sokkal jobban ismerjük a sok szenvedéstől 
észheztért foglyok gondolkodási módját, semhogy az 
összeesküvésben való részvételükben hinnénk.*1

Montandon dr. egy listát is vezetett a csehek által 
meggyükolt magyar hadifoglyokról: ezt a listát két 
dokumentummal együtt rendelkezésünkre bocsátották :
1. A krasznojárszki csehszlovák parancsnok 1919 
augusztus 10-i 3262. számú jelentése a hadifogoly- 
tábor vezetőségéhez, melyben kijelenti, hogy a ma
gyar foglyokat nem a lázadás miatt lövették agyon, 
hanem egy felhívás miatt, hogy harcoljanak a régi 
Magyarország határaiért. 2. A csehszlovák kormány 
megbízottjának 1919 november 7-i 8030/D. számú 
átirata az irkutszki dán királyi alkonzulhoz, melyben 
a cseh ugyanezt a vallomást teszi, de céloz arra is,

1 Dr. Montandon György : «Im Schmelztiegel des Fernen 
Ostens.» Wien, 1923, 72. oldal.



hogy állítólag a magyarok is résztvették a tömeg
gyilkosságban. (?)

Az 1919 július 31-én meggyilkoltak névsora a 
kővetkező :

1. Dr. Pély Géza, az egyesület elnöke.
2. Székely Lajos főhadnagy, az egyesület alel-

nöke.
3. Száva István hadnagy, titkár.
4. Fekete Emil főhadnagy, tag.
5. Dr. Katona Gyula, tag.
6. Papp János közhonvéd.
7. Pawel György közhonvéd.
8. Caspar Albert hadapród.
9. Dr. Forgács Dezső zászlós.

10. Dukesz Artúr hadapród.
11. Dr. Molnár Alajos hadapród.
12. Krassovszky Dezső káplár.
13. Kelemen Lajos zászlós.
14. Skoff Béla hadapród.
15. Zsedér Sándor káplár.
16. Say Jenő közhonvéd.
17. Szekér Károly zászlós.

Elégedjünk meg ezzel a rövid, de jellemző kivo
nattal és térjünk vissza Oroszország elárulásához és 
a csehek általi kirablásához.

A  zsákmány és annak elszállítása*

A csehek a kormányzó bezárása után külön őrsé
get állítottak fel a vasúti kocsikhoz, melyek az orosz 
aranykészletet tartalmazták. Amikor az aranykészlet 
megérkezett Irkutszkba, kiderült, hogy a cseh őrség 
teljesen kirabolt egy vagónt, mely különleges, öt 
rubeles aranyokkal telt ládákat tartalmazott. Az el
rabolt arany névértéke több mint húszmillió arany



rubelt tesz ki.1 A megmaradt aranyat a csehek Irkutszk- 
ban nyugta ellenében átadták a ^Politikai Központi
nak, tudniillik három szélhámosnak, akik a csehek 
segítségével kerültek ide. A «Politikai Központ* át
vette a csehektől fennmaradt aranyat a nélkül, hogy 
átszámolta volna.

A csehek Irkutszkból való elutazásuk előtt még 
magukhoz vették az állami pénztárban talált pénzeket 
és a birodalmi nyomda bank j egy kliséiig hogy saját 
maguk nyomhassanak bankjegyeket. Ezzel töltötték 
idejüket az úton, Vladivosztokig. Papírpénzt, főleg 
„iooo rubeles bankjegyeket gyártottak.

. . altábornagy m unkájában2 a következőket 
jegyzi meg «A csehszlovák hatóságok, ezt dokumen
tumok bizonyítják, az irkutszki Birodalmi Bankban 
orosz pénzértékeket foglaltak le. Az összeget nem 
lehetett pontosan megállapítani. A bankjegyeket zsá
kokba csomagolták és postakocsikon Kelet felé irányí
tották. Ezek a pénzzel telt zsákok több mázsa súlyúak 
voltak. A csehek a «rekvirálás* alkalmával főleg az 
újonnan kiadott 200 rubeles sorsjegy kölcsönre és az 
5000 rubeles Birodalmi Bank részvényekre helyeztek 
nagy súlyt. Rengeteg ilyen_ papírral árasztották el 
Karbinban a J>Qízpiacot, ahol így valóságos tőzsde
pánikot idéztek elíL_ ̂ Ezenkívül Irkutszk közelében 
Szkipetiov tábornok lef egy vérzett páncél vonat jából 
8,000.000 rubelt raboltak el és mint «haclizsákmányt* 
vitték magukkal.

A csehek az összes állomáson, melyeket utazásuk 
alatt érintettek, kiakasztották a bolseviki népbiztossal 
kötött szerződésük másolatait. Ez az egyezmény 
nemcsak azt a kötelezettséget tartalmazta, hogy 
Koltcsak tengernagyot kiszolgáltassák, hanem azt is,

1 «Die tschechischen Argonauten in Sibirien.* 12. oldal.
• «Tschechen von S R i, megjelent a (Djelo Rossii* cimfl 

újságban. Tokió, 1920.. 10. oldal.



hogy a fehér hadse íget lefegyverezzék és a fehér tiszte
ket és az önkéi jseket kiszolgáltassák. Ezenkívül 
meghatározták a; ítolsó cseh vonat és a vörös had
sereg első vonatja közötti távolságot, majd megígér
ték a csehek, hogy a vasúttestet, hidakat és az állomá
sokat érintetlenül ’iagyják. Végül megegyeztek abban, 
hogy a csehek a bolseviki bandákat lőszerrel és fegy
verekkel látják el Ennek megfelelően a csehek vonat- 
jaikban a rabolt ncsek mellett fegyvereket és tölté
nyeket rejtegettel 1 bolsevikiek részére, akik így cseh 
segítséggel Transl* íjkáliában szerveződtek. A csehek 
rendszeresen száll: >tták a bolsevikiek postáját az euró
pai Oroszországból Karbinba és Vladivosztokba és 
szigorúan őrzött " asúti kocsijuikban bolseviki ügynö
köknek és biztosoknak nyújtottak menedéket. Meg
állapított tény, hogy ilymódon szállították a hírhedt 
kommunistát, Vilenszkyt, a Szemjenov hetman ellen 
vezetett hadműveletek vezetőjét és az egész Bajkal- 
területnek későbbi biztosát.

Kimondhatatlanul nehéz helyzetben voltak azok 
az orosz tisztek, önkéntesek és családjaik, akik vala
milyen okból elszakadtak a hadseregtől, mely Koltcsak 
tengernagy kiszabadítására Irkutszkba sietett. Ezek 
a szerencsétlenek, főleg betegek, aggastyánok, asszo
nyok és gyermekek, kényszerülve voltak az utat egy
mástól elszakítva, szánokon megtenni. Hiszen orosz 
vonatok nem voltak többé, az egész vasút a csehek 
kezében volt. Sok ilyen utas a cseh tisztekhez fordult 
és emberiességükben bizakodva, kérték, hogy vigyék 
tovább őket a vonaton. A cseheknek természetesen elég 
helyük volt, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az
50.000 csehnek 20.000 vágón állt rendelkezésére. Sem
mibe sem került volna, ha felvettek volna vonatjaikba 
néhány, az orosz hadseregtől elszakadt szerencsétlent. 
Azonban többnyire cinikusan utasították vissza kéré
süket. Azokat pedig, akiket magukkal vittek, kira



boltak és gyakran erőszakot követtek el rajtuk. Azért, 
hogy fűtetlen kocsikban utazhassanak, a csehek 5— 15 
ezer rubelt kértek az oroszoktól. Az asszonyok
tól minden ékszert elvettek, az utolsót is, ami még 
megmaradt nekik. Ez a magas díj azonban nem biz
tosította a menekültek testi épségét, sem azt, hogy 
tényleg megérkeznek Transbajkálidba, ahol nem fenye
gette ókét többé a veszély, hogy a bolsevikiek meg
támadják . . .  altábornagy a következőképpen számol 
be egy, az olovjannajai állomáson történt eseményről: 1

♦Egy orosz vonatból, mely az Ónon folyó vasúd 
hídján robogott, három zsákot dobtak le a folyóba. 
Amikor kihalászták a zsákokat, látták, hogy orosz 
asszonyok hullái voltak benne, akiket a csehek vonat- 
jukra vettek, rajtuk erőszakot követtek el, majd meg
gyilkolták és a folyóba dobták őket. Lehetetlen meg
állapítani azoknak a számát, akiket a csehek Szibériá
ban hasonló sorsban részesítettek.*

Jablonova állomásán Mandzsúriában a cseh ki
ürítés alatt egyszerre csuncsu rablók jelentek meg 
azzal a követeléssel, hogy egy fakitermelő cég ottani 
képviselője azonnal fizessen ki nekik 300 yent. A cég 
vezetője hallani sem akart erről a követelésről, mire 
a csuncsuk vezére udvariasan tudtára adta, hogy 
egy arra haladó cseh trén felajánlott neki megvételre
2 gépfegyvert a hozzávaló lőszerrel, de a csehek azon
nali fizetést követelnek, ók pedig mindenesetre meg 
akarják venni a gépfegyvereket. A cég vezetőjének 
tehát nem maradt más hátra, így írja a «Djelo Rossü* 
című újság 13. száma 1920-ban, minthogy engedjen. 
A rablók megkapták a pénzt és megvették a gép
fegyvereket.

Az orosz kormány, az orosz hadsereg és Koltcsak 
tengernagy elárulása után az első cseh csapatok a kelet-

«Die tschechischen Argonauten in Sibirien* 21. oldal.



kínaí vasút semleges területére érkeztek és elérték 
Karbuu. Egy szemtanú a következőket írja : 1 «Érde
kes képe volt Karbinnak a cseh csapatok megérkezé
sének napjaiban. Megjelenésüket az orosz aranyrubel 
erős esése azonnal jelezte. A  kínai pénzváltók azzal 
számoltak, hogy a piacot elárasztja az orosz árany és 
ebből előnyöket is húztak. A  váltóüzletek tete voltak 
csehekkel, akik orosz aranyat kilósúlyban cseréltek á l 
yenre és dollárra. Az utcákon élénk üzleti élet indult 
meg mindenféle holmikkal, grammofónokkal, varró
gépekkel, aranytűkkel és karkötőkkel. Az állomáso
kon pedig fajlovakat és mindenféle kocsikat adtak el 
nagyban . . .

A z arany és az aranypénz értéke azokban a hóna
pokban a keletkínai semleges területen kétségtelenül 
azért esett annyira, mert a csehek aranypénzt is óriási 
mennyiségben bocsátottak a piacra, hogy amerikai és 
japán valutákra cseréljék át. A  kínai váltóügynökö
ket, akik minden kínai várost elárasztanak, zavarba 
hozta az aranynak ez a beözönlése és eleinte azt hitték, 
hogy hamisítással állnak szemben. Miután azonban 
meggyőződtek arról, hogy az arany valódi, alacsony 
áron megvették.*

Különösen nagy értékek voltak azokon a vonato
kon, melyekkel magasabbrangú parancsnokok, poli
tikai vezetők és Masaryk és Benes legközelebbi segítő
társai érkeztek. Itt a cseh géniusz legszebb virágait 
hajtotta. Sokáig tartott, amíg az utolsó vonatokra is 
sor került, mert a 20.000 vágón kétségtelenül sok időt 
vesz igénybe.

Végül elhagyták a csehek Szibériát! De micsoda 
metamorfózison mentek ott keresztül! Hogy tértek 
vissza Európába ! Orosz arannyal telt pénzeszsákok
kal, külföldi értékpapírokkal és mindennemű kincsek

1 «Djelo Rosfiii», Tokió, 1920. 14. szám.

-A otch légiók Slibériába* *



kel. A szegény, éhséget szenvedett hadifoglyokból 
jóltáplált «hősök» lettek.

Vladivosztokba való érkezésük után hajókra száll
tak, melyeket a szövetségesek időnként határoztak 
meg nekik. Senki sem volt már, aki az oroszok érde
kében hathatósan közbe tudott volna lépni. A  haza
fias erők vagy tönkrementek, vagy elrejtőzni voltak 
kénytelenek, a fehér hadsereg maradványai a nehéz 
szibériai visszavonulásban vagy Transbajkália meg
védésében vettek részt. Vladivosztokban a félbolse- 
vikieké volt a hatalom. Ezek az emberek nagyon 
hasonlítottak a csehekhez. Segítettek a cseheknek 
zsákmányukat kiegészíteni, de saját magukról sem 
feledkeztek meg.

♦Magántulajdont és magánárut rabolnak, szét
osztják a csehek között vagy eladják a csehek segít
ségével értéken alul külföldi hajókon, azzal az üriigy- 
gyel, hogy Szovjet-Oroszországba küldik*. így  írt 
azokban a napokban a Távol-Kelet sajtója.1

Az orosz vagyont nemcsak hogy nem lehetett 
megvédeni a csehekkel szemben, de semmiféle jegyzé
ket sem lehetett róla készíteni. Ha valaki megkísérelte, 
úgy ezt oroszok nem hivatalos minőségben tették, de 
így a jegyzék hiányos maradt. A csehek számoltak 
ezzel és meg voltak róla győződve, hogy büntetlenül 
maradnak. Éppen ezért is távolították el a főtanut, 
Koltcsak tengernagyot.

Ennek a hallatlan, soha nem látott rablásnak 
újabb és újabb bizonyítékai látnak minduntalan nap
világot. Volt hadifoglyoktól kaptuk az igen értékes 
hírt, hogy a csehek a híres mammutcsontvázat lopták 
el az irkutszki múzeumból. Egy mammut csontvázát ! 
Ezt azok a magyarok hozták hírül, akik Vladivosztok
ban hajóra tették, melyet azután Triesztben kiraktak.

1 «Djelo Rossii*, Tokió, 1920. 10. szám.



Még egy bizonyíték. Az akkori események egyik 
ismerője a következőket mondja : 1 «Nekem a vladi- 
vosztoki dán konzul, Gavardo mesélte 1925 tavaszán 
egy adriai kikötőben, hogy : ^szibériai lakását fosztot
ták ki a cseh légiók. Pert indított ez ellen a banda 
ellen és e per következtében Prágába kellett utaznia. 
De most jön a legérdekesebb. A  cseh főtisztviselő 
előtt, akinél az ügy elintézését sürgette, a következő 
kellemetlen jelenet játszódott le : Gavardo konzul ki
jelentette, hogy panasza mégsem lehet annyira alap
talan, miután a cseh hivatalnok is éppen egy szőnye
gen áll, mely az ő orosz lakásából származik. És hogy 
meggyőzze a zavarba jutott hivatalnokot, megmuta
tott néhány eredeti fényképet. Lakásának legértéke
sebb részeit pedig hosszas kutatás után a prágai nem
zeti múzeumban fedezte f e l !»

A cseh szokásokról két érdekes bizonyítékot közöl 
a «Djelo Rossii* című újság 1920. 10. számában :

«Az Orosz— Amerikai Gumigyár Szövetkezet «Treu- 
golnik* Vladivosztokban a cseh hadsereg főellenőrző- 
állomásához.

1918 április 25-én 32 leólmozott teherkocsit indí
tottak el Pétervárról, melyek autógumit tartalmaztak 
és amely a «Treugolnik» tulajdona volt. A  szállítmány 
1918 május havában érte el Tcsicsma állomását Ufa 
közelében, éppen akkor, amikor a csehek a város 
ellen vonultak. Miután a cseh hadseregnek nem volt 
elegendő autógumija, az egész szállítmányt lefoglalta 
egy cseh osztag, Tcseljábinszkba szállította és onnan 
tovább Jekaterinburgba, az Autó-osztályhoz címezve. 
Amikor Jekaterinburgba érkezett, már csak 28 vagón- 
ban volt gumi és ezeket a cseh autóscsapatok vették át. 
A többi négy vágón tartalmát útközben cseh csapatok

1 D ell’Adam i Géza vezérkari őrnagy : «Erlösung aus 
Síbirionr



használták el. 1918 decemberben a 28 megrakott 
vagónt a csehek Kurganba szállították, ahol 1919 
márciusig maradt. 1919 áprilisban Simába szállították 
tovább. Itt a szállítmányt ládákba csomagolták át és 
darabszám küldték Vladivosztokba, a cseh csapatok 
autóállomásához címezve. 1920 március i-én 18 vágón 
Vladivosztokba érkezett, innen a «Madovaszko* nevű 
hajón cseh csapatokkal együtt Csehszlovákiába szál
lították. A következő, hasonló tartalmú 7 vágón már
cius 21-én érkezett Vladivosztokba a cseh hadsereg 
autóosztályához, itt szintén készenlétben voltak, hogy 
a következő hajón cseh csapatokkal szintén útnak 
indítsák. Az utolsó három kocsi még útban van Vladi- 
vosztok felé.

Hivatkozunk arra a törvényre, mely kimondja, 
hogy polgárháború esetén az egyik harcoló fél által 
elrekvirált hazai szállítmányok nem képeznek hadi
zsákmányt, hanem tulajdonosának visszajuttatandók 
vagy, ha különös körülmények folytán a harcolók fel
használták volna, a tulajdonost az áru értékének meg
felelő összeggel kárpótolni kell. A tulajdonos ebben 
az esetben a «Treugolnik» szövetkezet, melynek Vladi- 
vosztokban van a fiókja. Miután e cég érdekeit kép
viseljük és a fentemlített szállítmány lefoglalása, vala
mint a szándék, hogy külföldre juttassák, most már 
Önök előtt is ismeretes, a «Treugolnik» Szövetkezet 
nevében azzal a kéréssel fordulunk a cseh hadsereg 
legfelsőbb ellenőrző állomásához, hogy a jelenleg még 
Vladivosztokban levő árut juttassák vissza a cégnek, 
a már kivitt áruért pedig a megfelelő pénzösszeget 
adják át. Mellékeljük a számlát. A 28 vagónnyi szál
lítmány részletezett adataival egyezően a szállítmány 
értéke, az 1918-i ámívón, a lefoglalás napjától szá
mítva 38,692.815 rubel. —  Vladivosztok, 1920. már
cius 28.*

Válasz. «Az Oroszországban levő cseh hadsereg



legfelső ellenőrző állomása, 437. sz., Vladivosztok, 
1920 május 4-ér a «Tfeugolnik* Orosz— Amerikai 
Gumigyár Szövetkezethez, Vladivosztokban.

Válaszolva március 28-i levelükre, van szeren
csénk Önökkel tudatni, hogy, sajnálatunkra, nem ismer
hetjük el 38,692.815 rubelt kitevő követelésüket. 
Hiányzik minden izonyíték arra vonatkozólag, hogy 
a fentemlített 32 vágón gumikerék a cseh hadsereg 
által való rekvirálás napján tényleg még a VTreugolnik* 
cég birtokában volt.

Kutatásaink azt eredményezték, hogy az egész 
szállítmány orosz katonai tulajdon volt, mely a 
harcban elvesztett. Abban, hogy a vörösök rendes 
úton szerezték-e meg a gumikészletet, nincs jogunk 
kételkedni, még l.evésbé vizsgálatot indítani. Külö
nösen, mert mindennemű, autókhoz való gumianyag 
az egész háború alatt államrészről lefoglalás alá esett 
és a fentemlített szállítmány minden valószínűség sze
rint már előbb jutott a katonai igazgatás kezébe.

Az Oroszországban levő cseh hadsereg legfelső 
ellenőrzőállomásának vezetője, Schimunski kapitány.*

E felelet ellenére a szövetséges hatalmak egyik 
konzula mégis megtiltotta a gumikarikáknak Vladi- 
vosztokban cseh hajókra való átrakását. Hiszen ebben 
az esetben nemcsak orosz érdekekről, hanem külföl
diekről is szó volt, mert a «Treugolnik» orosz— amerikai 
társaság volt. A  cseh kapitány kifogása annak az 
aranyóra barátnak meséjéhez hasonlít, aki, miután 
rajtakapták a lopáson, az óra tulajdonosától a meg
vásárlási szelvényt követelte, bizonyítékául annak, 
hogy az óra tényleg a birtokát képezi-e.

Amíg a cseh kereskedelmi «zsenik» nem sértették 
a külföldiek érdekeit, a Szövetségesek nyugodtan tűr
ték tevékenységüket. Csak némely becsületes gondol
kodású képviselőjük vetette meg a csehek eljárását.

Még két bizonyíték ebből az időből. Az egyik a



cseh hadsereg vezérkari főnökének válasza az orosz 
kormány ama érdeklődésére, hogy mi történt azzal a 
20 Púd (i Púd 16 kg) ezüsttel, melyet a jenesszei 
kozákok a cseheknek őrzés végett átadtak.1

♦Az oroszországi csehszlovák hadsereg vezérkari 
főnökének válasza. 1920 március 27-én, Tcsita állo
más. A keletorosz hadsereg összes felfegyverkezett 
erőinek parancsnokához, illetve annak helyetteséhez.

Az oroszországi csehszlovák hadsereg parancsnoka 
azzal bízott meg, hogy Nagyméltóságodat a követke
zők tekintetében világosítsam f e l :

Az ezüstöt, melyről Nagyméltóságod a hadsereg 
vezetőségéhez intézett 1957. sz. március 23-i leve
lében említést tesz, sürgönyileg leadott 357. sz. paran
csomra a 2. nehéz tüzérhadosztály parancsnoka azon
nal kiszolgáltatja.

Tekintettel azonban arra, hogy ez a vonatcsapat 
jelenleg a zizikar— karbini vonalon halad és minden 
megállás nélkül Vladivosztokba utazik, kérem a hely 
szíves megjelölését, ahol az ezüstöt átvenni kívánják, 
úgyszintén azoknak az uraknak a neveit, akiknek az 
ezüst átadandó lesz. Wschetitschka főhadnagy, ellen
jegyezte, Kasalitzky hadnagy.*

Távirat!
Zizikar— Karbin. A 2. nehéz tüzérhadosztály pa

rancsnokának, Tcsita, március 27-én.
A hadseregparancsnok elrendeli, hogy a 20 Púd 

ezüstöt, melyet Tulunban a jenisszei kozákok hetman- 
helyettese önöknek átadott, visszaszolgáltassák. Az 
átadás helyét, úgyszintén az átvevők nevét sürgőnyi- 
leg tudatom Önökkel.

357. sz. A cseh hadsereg vezérkari főnöke, Wsche
titschka főhadnagy.

1 Kotomkin Sándor : «Über die tschechoslowakischen 
Legion&re in Sibirien*. Paris, 1930. 146 — 147. oldal.



E levélváltás nraktikus eredményét a többször 
említett orosz tis- c könyvéből közlöm : 1

♦Ez az ezüst nyomtalanul eltűnt, nem lehet tudni, 
hogy hol. Tény, hogy a kozákok soha vissza nem 
kapták. Hogy ki es; ik jelenleg a kozákok ezüstkanalai
val, azt nehezen lenet megmondani.*

Prágai tartózkodásom alatt megkíséreltem, hogy 
kielégítsem kíváncsiságomat : a nagyvilágban sok
mindent beszélnek, szeretném tudni, hová tűnhettek 
az összes ezüst kanalak.

Az eredmény , ^msokáig váratott magára : Néhány 
nap múlva reggel 7 órakor megjelent kunyhómnál, 
melyben Gornich íviokropsachban csehországi tartózko
dásom alatt laktar:, a zöld autó, melyet Prágában csak 
a ♦zöld Antalnak)) neveztek. Kiszállt belőle három 
titokzatos alak, ír g egy kihízott csendőr fegyverrel. 
A csendőrt mindi irt felismertem, különös hangzású 
nevét nem lehet elfelejteni. Vladovosztokban gyakran 
volt a rokonaimnál. Mindenféle jóval tartották és 
úgy felmelegedett náluk, mintha ö is rokonuk volna. 
Tehát ez a csendőr állt meg az ajtóm előtt, a három alak 
pedig elkezdett kutatni. Keresztül-kasul kutatták sze
gényes emigránscsomagomat. Ez két órahosszat tartott.

Végül azt kérdeztem : «Mit keresnek, Panove ?»
♦Kedveseim, felelte ♦maga a magyarokkal tár

gyalásokat folytat. El akarja tőlünk venni a Ruthén- 
Kárpátokat és a magyaroknak átadni !»

♦Nem szórakozásból kérdem magát Panove, hogy 
mit keresnek itt, komolyan beszélek . ..»

♦Mi is*, felelték ők, ♦átkutatjuk, hallottunk minden
félét m agáról. ..».

Hátrahagytak nálam egy papírlapot, melyre azt 
írták, hogy nem találtak semmit. Ezt az írást eltettem 
magamnak emlékül.

1 Kotomkin Sán d or: «Über die tschechoslowakischen 
Legionire in Sibirien». Paris, 1930. 146— 147. oldal.



Erre a kutatásra fel kezdtem Karpatho-Russzia 
iránt érdeklődni és nyáron egyszer el is utaztam oda. 
Nem bántam meg, hogy odamentem. Pánszlávizmu
som elhalni kezdett bennem és annál értékesebb lett 
nekem az én Oroszországom !»

A vladivosztoki ♦Slovo* című újság következő 
képet ad a cseh «Anabasis» felszámolásáról: «A ♦Ro
hadt Sarokban* (egy vladivosztoki városrész) a csehek 
felszámoló-bizottsága lefoglalt néhány óriás háztömböt, 
régebbi mozdonyműhelyeket. Csodálatos, hogy mi 
minden van i t t : kocsi, varrógép, távirdász-műszerek 
és gépek, röviden : a gombostűtől kezdve az autóig 
minden, amit az ♦Iso Export és Comp.* (japán cég) 
katalógusában leír. A különbség csak az, hogy az 
Iso Export kifogástalan cég, mely nagyszerű hírnév
nek örvend. A  cseh likvidációs bizottság a tisztaság 
tekintetében áruházaiban szintén nagy volt, de termé
szetesen csakis cseh értelemben !*

Nagyon jellemző a következő : A cseh bizottság 
minden mérleg feliratát átfesttette, hogy ne lehessen 
látni, milyen nagy utat tettek meg ezek a mérlegek 
a cseh sereggel. Az orosz vasúti ellenőrző-bizottság 
kutatásai közben felfedezte egy mérleg jegyzésén a 
♦permi vonat* je lzést; egy másik mérlegen pedig a 
♦szibériai vonat*, ♦keletkínai vonat*, ♦Tajga raktár*, 
♦permi raktár* stb. jelzéseket. Az ily jelzésű tárgyakat 
a cseheknek ki kellett szolgáltatniok. Ott azonban, ahol 
a rablás nem volt ily kézenfekvő, semmit nem követel
hetett vissza az orosz bizottság.

Érdekes még, hogyan kezdett a cseh hadsereg a 
nagy- és kicsinybeni kereskedelemhez. Kiló- és pud- 
számra adott el makarónit és lisztet, kiállított számlá
kat, de megtagadta, hogy ezeket bélyegekkel ellássa.

A ♦Ruszki Golos* című újság a következőket írja : 
♦A csehek a vonatok I. és II. osztályú kocsijaiban laktak, 
mialatt a hajók megérkezésére vártak. Amikor elhagy



ták ezeket, kiderült, hogy minden tükröt, minden réz- 
darabot, még a rézkampókat is ellopták, a linóleumot 
a falakról, a huzatokat az ülésekről letépték, sót még 
a lószőrtölteléket is elvitték. Egyszóval mindent, ami
nek csak valami értéke is volt, ellopták. Az orosz 
vasutigazgatóság, amikor visszakapta a vonatokat, nem 
tehetett egyebet, mint a rabolt holmikról jegyzéket 
vett fel.*

Magánszemélyek megkísérelték a vladivosztoki és 
karbini antibolseviki sajtóban ezek ellen a büntetlen 
rablások ellen tiltakozni, így egyes esetek a nyilvános
ság elé kerültek. De a csehek erről egyszerűen nem 
vettek tudomást, vagy pedig kibeszélték magukat, úgy
hogy voltaképpen csak a történteket igazolták.

így  pl. az orosz igazgatás cukrot adott a cseheknek 
hitelre. Elutazásukkor benyújtották nekik a számlát, 
mely 648.796 yent tett ki. A csehszlovák vezérkar a 
következő választ adta : «Nem tagadjuk, hogy élelmi
szereket kaptunk az orosz hatóságoktól, jelenleg azon
ban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megin
dítsuk a szükséges vizsgálatokat, mert hadbiztosságunk 
is költözködik. Az első Prágába érkező csapatszállít- 
mány az egész, erre vonatkozó levelezést be fogja mu
tatni. Amíg nem érkezik Prágából rendelkezés, nincs 
módunkban fizetni.* Errevonatkozó rendelkezések 
Prágából természetesen sohasem érkeztek.

Nem érdektelen, amit a kiürítés volt vezetője, 
dr. Rase a szibériai csehek elvetemültségéről és ravasz
ságáról ír : 1

«E1 kell képzelni, hogy amikor mi Oroszországban 
hadseregünket felállítani kezdtük, sajátmagunk is hadi
foglyok voltunk és amint Szemjenov helyesen mondja, 
♦meztelenül és nadrág nélkül*. Ez tiszta valóság. 
Egyetlen birtokunk két kezünk és a fejünk volt.*

*Dr. R. R ase: «Evakuace». Prága, 1923. 24. oldal.



De három év múlva, amikor a csehek Vladivoszto- 
kot elhagyták, saját erejükből a következő vagyonra 
tettek sze rt:

12 külföldi hajót kellett bérelniök, hogy árurako- 
mányaikat elszállíthassák. Egy külön óceánjárót vásá
roltak maguknak, a «Legia*-t, mert nem akarták holmi
jukat idegen kezekre bízni. Minden kikötőben, ahová 
befutottak, óriási élelmiszerkészleteket vásároltak, sőt 
abban a helyzetben voltak, hogy hadseregüknek 14 szá
zalékát a szövetségesek minden anyagi támogatása 
nélkül tudták hazaszállítani.

Megalapították a ^Légionáriusok Bankját*, mely
nek kezdőtőkéje 70 mülió jó valutabeli koronát tett ki. 
Ma ez a bank egyik leggazdagabb pénzintézete a köz
társaságnak, mely nemrégiben óriási épületeket emelt 
nagyterjedelmü pincékkel a letétesek részére.

Dr. Rase a következő felvilágosításokkal szolgál: 1 
♦Gyakran kérdezik tőlünk, hogy honnan van a Légioná
riusok Bankjának annyi pénze ?* És mindjárt megvan 
rá a válasz : ^Természetesen rabolt orosz aranyból.* 

Mi ellenben egyszerűen tudunk megfelelni. 
Körülbelül 60.000-en voltunk Szibériában önkénte

sek, akik Stefanik tábornok rendeletére ellátást és fize
tést kaptunk. Elővigyázatból és azért, hogy egyesek 
ne költhessék el a pénzüket, az ellátást és a fizetést 
nem adták teljesen ki, hanem a pénzügyigazgatásunk 
félretette. Hogy fogalmunk lehessen ezekről a fizeté
sekről, megemlítem, hogy egy ezredes, a hadügyminisz
térium egyik osztályának vezetője, aranykoronákban 
számítva, havonként 18 koronát kapott és ugyanabban 
az ellátásban részesült, mint a közkatonák. Az 1919-es 
év árai szerűit egy ezredes a havi fizetéséből a vladi
vosztoki piacon éppen vehetett magának egy libát 
krumpli és káposzta nélkül. A százados ellenben már



csak libamellet vásárolhatott és hogy mit vehetett egy 
közkatona a fizetéséből, —  azt senki sem tudja.

Azt, amit mi saját magunktól vontunk meg, job- 
banmondva, amit tőlünk megvontak, önkéntesen ban
kunk javára írták. A 70 millió tehát azoknak a pénzek
nek az összege, melyeket az ellátásból és fizetésből 
levontak és amelyet nekünk az 1919-es évre kifizettek.
35.000 önkéntesnél, kik részvényeket vettek ennél 
a banknál, egy 2000 koronát kitevő összeg esett 
fejenként egy évre. Ez valóban nem sok és otthon sokan 
jóval többet takarítottak össze az 1919-es évben, mint 
mi és bizonyára kellemesebb körülmények között.*

Hogy kinek szánta ezt a gyermekes vagy hipokrita 
fecsegését, nem tudjuk. Talán azoknak a száját kívánta 
betömni, akiknek volt bátorságuk azokban az években 
a valóságra visszaemlékezni és aziránt érdeklődni. 
Vagy el akarta hallgattatni az egyik pénzügyminisztert, 
dr. Rasint, aki megtagadta, hogy a légionáriusoknak 
régi ^hátralékait* kifizesse és akit ezért a baloldali cseh 
sajtó üldözött.1

Érdemes azonban dr. Rase szavait egy másik cseh, 
dr. Kreitschi fejtegetéseivel összehasonlítani, melyek a 
szibériai cseh hadbiztosság teakészleteiről szólnak, me
lyek az egész hadseregnek sok évre elegendők lettek 
volna.

Azokban a napokban sok tréfa látott napvilágot, 
melyek szomorú humorukkal örökítették meg a csehek 
rablásait.® Journal «Blocha* («a bolha* 5. szám) «cseh 
könyvvezetés : az olasz könyvvezetést megszüntették, 
mert a cseh könyvvezetés előnyösebb. A cseh könyv- 
vezetésben egy katoná egy ezüst rubelért egy vágón

1 A . Kotomkin : lÜ ber die tschenoslowakischen Legionáre 
in Sibiríen*. 155. oldal.

* A. Kotomkin : Über die tschechoslowakischen Legionáre 
in Sibirien*. 152. oldal.



júniusi bankjegyet vehet magának és ráadásul még 
két és fél rubelt kap aranyban.* —  «Dr. Girsa magya
rázata : Nagyon szeretjük az oroszokat. A Kárpátok
ban felemelt karokkal futottunk eléjükbe. Sokat utaz
gattunk Oroszországban ide, amiért fizetést kaptunk. 
Ezen a fizetésen vettünk bőrt és gyapjút. Ez nagyon 
egyszerűen ment. Fogtuk az oroszokat, lehúztuk a 
bőrüket és itt volt a bőr. A  bőrt pedig lenyírtuk és meg
volt a gyapjú. És mi meg vagyunk elégedve és az 
oroszok szívesen látnak bennünket. Amikor tovább
mentünk, ők utánunk kiáltanak —  Nazdar —  és otthon
maradnak !>

Megbízható adatokat, hogyan ment végbe az orosz 
területeknek csehek által való kiürítése és a holmik 
elszállítása, ezideig csak cseh forrásokból kaptunk. 
Pontos képet ezeknek az argonautáknak és a lopott 
aranygyapjúnak a hazaszállításáról csak akkor sze
rezhetünk, ha egyszer személyesen kutathatunk Vla- 
divosztokban.

Ezeknél a kutatásoknál nagy szolgálatot tehetnek 
iazok a németek, magyarok és osztrákok, akik akkoriban 
égyes események szemtanúi voltak Vladivosztokban. 
i.'"' Dr. Rase összeállítása szerint a csehek egyedül 
saját maguk és holmijaik részére a következőket vették 
igénybe :l

<24 gőzhajót, melyet a szövetségesek bocsátottak 
rendelkezésükre, 12 gőzhajót, melyet a légionáriusok 
maguknak béreltek, tudniillik orosz pénzért. A «Legia* 
gőzhajó, melyet a légionáriusok ugyanazért a pénzért 
vettek, néhány utat tett meg Trieszt és Vladivosztok 
között. A «Legiá»-n főleg azt az árut szállították, 
melyet nem más hajóra bíztak. Az áruszállítmányokról 
a csehek nem szolgálnak adatokkal, csak a Szibériából 
hazaszállított csapatokról találunk feljegyzéseket.



Legénység .........................................
Tisztek és katonai hivatalnokok . . .  
További hadifoglyok (honfitársak) . 
Asszonyok (ka tonai és polgári) . . .
Gyerekek (katonai és p o lg ári)........
Külföldiek ..........................................
Egyebek .............................................

összesen

53-455
3004
6.714
1.716

717
1-935

189

67.730 fő.*

A kiürítés leíi ia a behajózásról és az elutazásról 
a következőket írj

♦Egyetlenegyszer fordult elő, hogy az utrakész hajó 
az utasok hibájából gy órát késett. Már az úton Vladi- 
vosztok felé készültek elő az emberek a behajózásra, 
orvosilag megvizsg Iták őket, megkapták útleveleiket 
és becsomagolták személyi podgyászukat és holmijukat. 
A hajókon az embereket a helyek mennyisége szerint 
osztották szét. Mindenki, akit útnak indítottak, kapott 
egy jegyet és a behajózás előtt szigorúan ellenőrizték, 
hogy senki a hajóra ne szállhasson, akinek erre enge
délye nem volt. Csak egyszer fordult elő, hogy 2 vagy 
3 orosz becsempészte magát, de ezeket a legközelebbi 
kikötőnél partraszállították.*

A z úgynevezett «Kargo»-ról1 a csehek bizonytala
nul írnak. Ez csak személyi podgyászból állott volna, 
melyet minden hazautazó magával vihetett. A  fegyve
rekre, hadifelszerelésre és egyéb anyagokra vonatkozó
lag mindig csak ugyanazt a magyarázatot lehet hallani, 
hogy t. i. mindent pénzért vásároltak, mindent kifizet
tek stb. a szibériai árfolyam szerinti pénzzel. Tény, 
hogy ez a pénz napról-napra úgy esett, hogy végül 
teljesen értéktelen lett. Mi már többször említettük, 
hogy ez a cseh «Kargo» valóságban milyen v o lt !



A legfőbb anyag errevonatkozólag természetesen 
cseh kezében van és innen nem igen fog kikerülni.

Ezért adja minden orosz és minden volt hadifogoly 
errevonatkozó bizonyítékait egy és ugyanazon kézbe, 
hogy az értékes anyagból semmi el ne vesszen !

Fontos lenne az akkori kormányzati szervek és a 
különböző társaságok és szövetségek tevékenységét 
ebben az ügyben megismerni. így pl. látjuk, hogy a 
partvidékek parlamentje (Narodnoje Sobranije) szám
talan interpellációt intézett a «Legia» hajó miatt a 
korm ányhoz: igaz-e, hogy ez a hajó a napokban 
óriási rakománnyal Európába megy, mely a partvidé
kek tulajdonát képezi? Igaz-e, hogy többek között 
egy 22 versztnyi drótkötélvasút, mely a partvidékek 
erdeiből és rádióállomásaiból származik, van a hajó- 
rakományon? Továbbá, hogy a hajó színültig van 
mindennemű élelmiszerrel, toilettecikkel, bőrrel, cipők
kel és szappannal tele? Igaz-e, hogy a vladivosztoki 
vámhivatalnál beraktározott több mint 80.000 kaszát, 
100 varrógépet, 30 gőzekét és sok minden mást, mintegy
3 millió aranymbel értékben, sürgősen a «Legia» hajóra 
rakták?

A primorszki kerület vezetése akkoriban a cseh- 
barát forradalmi demokratapárt kezében volt, mely 
még ma is fennáll Prágában, mintha otthon volna. 
Ez az úgynevezett «orosz hatóság* semmi másért nem 
volt a világon, minthogy segítsen a cseheknek a rabolt 
orosz vagyon elszállításánál.

A cseh köztársaság akkori képviselői egyszerűen 
hallgattak, amikor a rablások és lopások miatt a saj
tóban is vádat emeltek. A vladivosztoki ♦Vjetcser*1 
a következő cikket hozta, mely úgy mint a többiek, 
válasz nélkül maradt :

A «Legia» hajó állandóan állami tulajdont rak be.

* A  «Vjetcseri című orosz újság. V ladivosftok, 1921. 
március 18., 19., 20. és 21-én.



Az elmúlt napol m, főleg szombaton, március 19-én, 
amikor e rakomá nyok miatt érdeklődtek, feltűnően sür
gették a rakodá:' Ma kellett volna beszüntetni, de 
a «Legia» még n ndig sok ezer púd súlyban vesz fel 
állami tulajdont képező javakat.

Milyen «szellemesen» hatnak a légionáriusok hajó
jának jelentőségéről dr. Rase szavai :

♦Csehszlovákia történetében először lobog cseh
szlovák zászló az óceán felett. «Legia» hajónk az egész 
világon terjeszti ifjú államunk és kereskedő népének 
nevét és hírét. tengertől távol fekvő államunkat 
azoknak az álU noknak közösségébe viszi, melyek 
a világkereskedelmet kezeikben tartják. Es így a 
«Legia» ugyanazt a feladatot vállalta, mint amelyet 
azelőtt a külföldön tartózkodott legoináriusaink töl
töttek be.

Ügy, ahogy hőstetteink mélyen belevésődtek az 
emberiség történetébe, «Legia» hajónk is fenntartja 
a hagyományt azokban a körökben, melyek egy népet 
nagyra csak akkor értékelnek, ha a kereskedettem világ- 
birodalmában is képes magát fenntartani !*

A külföldiek —  mint már említettem —  tétlenül 
nézték Oroszországnak a csehek által való kirablását, 
akik a mesebeli, szegény éhezőkből jómódú, sőt gazdag 
emberekké lettek. Egész kivételesen külföldi lapok is 
közöltek cikkeket ezekről a borzalmakról. így  pl. az 
angol «Japan Advertisero című újság 1920 május i-én 
így ír : «A tegnap elindult «President Grant» személy- 
szállító hajó után még 16.000 cseh marad hátra, akik
nek távozniok kell. Mivel részükre még nem állapí
tották meg a tonnatartalmat, június elseje előtt ez a 
szállítmány alig kerülhet sorra. Azt javasolták, hogy 
japán hajókon szállíttassanak el, mert a lábatlankodó 
csehek sok zavargást és félreértést okoznak. A  «Presi- 
dent Grant* 5500 csehen kívül rengeteg aranyat, ezüs
töt, vörösrezet, gépeket, cukrot, mindenféle egyéb



árut és rabolt holmit visz magával, melyeket a csehek 
Szibériából hoztak magukkal.*

A tókiói cseh követ, Pergler, Masaryk egyik mun
katársa, már nem kerülhette el erre a cikkre a választ 
és a következő klas^ikus feleletet adta, melyet a «Japan 
Advertiser* és az orosz keleti sajtó szintén közölt. Ezt 
a választ teljesegészében adom a nélkül, hogy a leg
csekélyebbet is változtattam volna rajta :

♦Az újságok április 28-áról a cseh hadsereg Szibé
riából való hazameneteléről és az amerikai «President 
Grant* hajó elindulásáról egy vladivosztoki hírt közöl
nek. Azt ír já k : «President Grant* 5500 csehszlo
vákot, valamint rengeteg aranyat, ezüstöt, vörösrezet, 
gépeket, cukrot, felszereléseket és más rabolt javakat 
vitt magával, melyeket a csehek Szibériából hoztak. 
A  lapok a következő felirattal közlik e híreket : Viszik 
a csehek zsákmányukat Szibériából* és kirabolják a 
csehek Szibériát*. A «zsákmány* alatt olyat értünk, mely 
háborúval és törvénytelenséggel kapcsolatban van, tehát 
a csehszlovák katonákat súlyos vétségekkel vádolják. 
A diplomata kötelessége szerintem (t. i. Pergler felfogása 

szerint) hazája és polgártársai hírnevének védelmét is 
magában foglalja. Ennek a kötelességnek különösen 
nagy jelentősége van akkor, amikor egy olyan had
sereg hírnevéről van szó, melyet eddig az egész világ 
megcsodált, mint adott esetben a csehszlovák had
sereget Szibériában. Tény, hogy a csehszlovákok egy 
amerikai hajón kivitték megtakarított pénzükön szer
zett javaikat Szibériából. A csehszlovákoknak na
gyon hosszú időt kellett Szibériában eltölteniök. K a
tonái mind művelt emberek, vagy akadémikusok, vagy 
tanult, intelligens munkások és iparosok. Mint kato
nák, bizonyos zsoldot kaptak. A helyett, hogy ezt a 
pénzt eltékozolták volna, összeadták és egy nagy keres
kedelmi társaságot, valamint több neves bankot, így 
a Csehszlovák Légionáriusok Bankját alapították.



A nyereség az otosz viszonyok mellett azért növekedett, 
mert a zsoldot frankban számították, de a napi áron 
orosz pénzben fizették ki. A katonák nagy készlete
ket vásároltak, melyeket most hazájukba visznek. 
Különösen fontos volt, hogy a hazai textilipar érde
kében nagyobb mennyiségekben gyapjút vásároljanak 
és ezt oly buzgalommal tették, hogy októberben egy 
orosz gazda azt ajánlotta nekik, hogy mérsékeljék 
gyapjúvásárlásaikat. Mindez világosan bizonyítja, hogy 
a vásárlások jogszerűek voltak és az általános keres
kedelmi szokásoknak megfeleltek. Hogy zsoldjukból 
mily jól gazdálkodtak, bármily csekély volt is az, 
kitűnik abból, hogy 1918-ban a csehszlovák nemzeti 
tanács részére, a hadsereg támogatására egy 5,000.000 
frankot kitevő kölcsönt jegyeztek.*

íme egy cseh diplomata válasza ! Nehéz eldönteni, 
hogy naivnak vagy fennhéjázónak nevezzük ezt az 
iratot.

Érthető nyelven beszél: szavakban és a sorok 
között is bizonyítja, amit a csehek terhére írtak. De 
Pergler úr elfelejti, hogy nemcsak a cseh katonákat, 
hanem a cseh ^Politikusokat* is hasonló vétkekkel vá
dolják. Pergler úr azáltal, hogy eltitkolja a valóságot, 
bűnös honfitársainak bűntársává lett.

A következő fejezetekből látjuk, hogy nemcsak 
Pergler úr, hanem magasállású felettesei is hasonlóan 
vétkeztek.

Jellegzetes történetet említ az általam többször 
idézett A. Kotomkin : 1

♦Egy este, amikor hivatalos ügyben Sirowy tábor
noknál voltam és éppen Masaryk arcképét nértem, 
melyet a tábornok adott kezembe és amelyen meleg 
ajánlósorok voltak hozzá. «A cseh nép és hadseregének

1 A . Kotomkin : «Ober die tschechoslowakischen Legio- 
nftre in Sibirien 1918— 1919*. 147— 148. oldal.
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barátjához intézve* egy lovas küldönc állt meg a vasúti 
kocsi előtt. Nemsokára kezében hivatalos csomaggal 
a szakaszba nyitott. A  parancsőrtiszt Skatzel százados 
át akarta venni a küldeményt, a derék orosz katona 
azonban hangsúlyozta, hogy csakis személyesen a cseh 
hadsereg főparancsnokának adhatja át.

Sirowy tábornok átvette a csomagot a küldönctől, 
mire ez tisztelegve távozott.

A tábornok kinyitotta a küldeményt és ezüst
pénzek hultak ki belőle... Sápadozva és pirulva számolta 
meg Sirowy a küldemény tartalmát és akadozó han
gon mondta : «Igy fizetnek nekem az oroszok.*

A csomagban levő iraton a következőket olvastam : 
«A cseh hadsereg parancsnokának, Sirowy tábornok
nak.* Az isevszki és votkinszki két munkáshadosztály 
tisztjei és katonái Jan Sirowy tábornoknak harminc 
ezüstöt küldenek, az árulás és vérd íjá t! Következtek 
az aláírások . . .

A cseh hazugsághálózat*

A. Kotomkin, aki később, a szibériai összeomlás 
után Csehszlovákiában tartózkodott, a következő sza
vakkal jellemzi, az «Anabasis»-ról szóló cseh irodalmat, 
melyet a helyszínen ismert meg :1

«Az öndícséret hangja, mely homérikus nagysággá 
növi ki magát, jellemzi a cseh légionáriusokról írt 
könyveket, különösen ha légionáriusok írták ezeket. 
Prágában a légionáriusoknak egy dúsgazdag kiadójuk 
van, a «Pamjatnik Odboje*, melyet még Szibériában 
alapítottak. Amikor választékos katalógusában lapoz
gattam, feltűnt, hogy nem volt oly éhes újságíró, kis 
költő és egyéb tintanyaló, aki Szibériából való haza

1 A . K otom kin: «Über die tschechoslowakischen Legio- 
n&re in Sibirien 1918— 1919.*. 51 — 52. oldal.



utazásáról ne jelentetett volna meg legalább egy «művet«. 
Ez az irodalom igen sokoldalú : parancsőrtisztek 
hivatalos jelentései, emlékek, naplók, emlékezetessé
gek, vázlatok, versek, drámai jelenetek, költemények 
stb. Az emberek olvassák és csodálják ezeket az ön
magukat dicsérő szerzőket. Es még egyet kell csodálni: 
minden abban a bizonyos K lujkva (erdei bogyó) stí
lusban van írva, ahogyan azt az európai irodalomban 
ismertük meg; a kis erdei bogyó azonban itt óriási, 
álmodozó erdővé nőtt és olvasás közben visszariadunk 
tőle . ..

Itt ismertem meg először például egy orosz szo
kást : hogy a parasztok csupa vendégszeretetből fel
ajánlották leányaikat egy éjszakára a légionáriusok
nak. Tovább : Istenments, hogy az ajánlatot ne fogad
tuk volna el. Az apa bizonyára halálosan megbántó- 
dik, hiszen egy régi szokást sértettünk volna meg ! 
A légionáriusokról az iskolakönyvek azt írják, hogy 
dicsőségük Makedoniai Sándoréhoz és Julius Cézáré
hoz hasonló. A légionárius imádat és tetteik dicsőítése 
a csehszlovák köztársaság első tíz esztendejében erősen 
tartotta magát.*

Itt nemcsak öndicsérettel, hanem az orosz nép 
leggyalázatosabb bemocskolásával is találkozunk. Elég, 
ha csak a pátriárchális orosz parasztra vonatkozó kité
teleket olvassuk. De mit várjunk egy közönséges 
légionáriustól, egy egyszerű csehtől, ha «vezetői», or
szágának megalkotói és felépítői mutatják nekik a 
rossz példát?

Masaryk és Benes emlékirataikban nemcsak hogy 
eltitkolják a valóságot, hanem borzalmas cselekede
teiket hangzatos szavakkal dicsöitik. Szinte kizárt
nak látszik, hogy a cseh összeesküvés vezetői ne tudtak 
volna arról, mit tettek a légionáriusok Szibériában, 
mit raboltak és milyen gyáván viselkedtek.

Benes nem vesz magának annyi fáradtságot, hogy

e*



a cseh hadtest működéséről Oroszországban beható 
áttekintést adjon könyvében. Csak arról beszél, hogy 
1918 október elején erős csalódás vett erőt a csehe- 
ken, mert a szövetségesek az igért segédcsapatokat 
nem küldték a Volgához és megemlíti, hogy a csehek 
már akkoriban elveszettnek tekintették a bolsevikielle- 
nes ügyet és hogy Koltcsak megválasztása 1918 novem
ber 18-án lehetetlenné tette az oroszokkal való egyesü
lésüket. Ettől az időponttól fogva a csehek csak vár
tak és előkészítették visszaszállításukat hazájukba.

Ez a nem vüágos és úgylátszik szándékosan eltor
zított leírás különben így hangzik : 1

«Ez szibériai Anabasisunk rövid története 1918 
végéig, minden mellékepizód és szép, regényes fénye 
nélkül. Az Anabasis emberi és katonai szempontból szép, 
jelentőséges és csodálatraméltó dolog, politikai szempont
ból pedig harcunkra vonatkozólag volt jellemző. 
Egyszerű katonáink Csehországban, Morvaországban és 
Szlovákiában(P) az osztrák-magyar hadsereghez vonul
tak be, átmentek az oroszokhoz, majd hosszas nélkü
lözések és szenvedések után a forradalmi zűrzavarban 
hirtelen létesített önkéntes katonai szervezetekbe lép1 
tek be. Egy ideig a fronton azok ellen küzdöttek, akik
től tulajdonképpen jöttek, aztán nagy vezérük veze
tése mellett keresztülmasirozták a végtelen Oroszor
szágot és Szibériát, majd lassan, minden elképzelhető 
üldözések után, bevették a 8000 kilométer hosszú 
vasútvonalat és megszálltak egy valósággal bevehetet
len területet, hogy világkörüli útjuk során elérkezze
nek az európai harctérre és idejében küzdhessenek 
nemzetük szabadságáért. Úgyszólván az egész világ 
figyelmét vonták magukra azzal, hogy akadályokat 
gördítettek a bolseviki rendszer elé, mely különben 
másutt okozott volna nehézségeket a szövetségesek

1 ibid 553.



nek. Ugyan az 'ópai harctérre idejében már nem 
értek, de a vil. másik végén való sorompóbalépé- 
sükkel és csodál; ~améltó, regényes élményeikkel min
denkinek, de e jsorban hazájuknak tettek kiváló 
szolgálatokat.

Váratlan és egyedülálló ez a történet! Egészen 
improvizáltak voltak a katonai légiók, gazdasági, pénz
ügyi és kulturáli tevékenységük, katonai életük, ha
gyományaik és mulatságaik, altisztjeik és legénységük. 
Ezek a forradalr n katonai self-made-men-jei voltak, 
fajuk igazi típus, akik alapjában véve nem a katona
ságra termettek, katonai lángelmék nem igen voltak 
köztük találhatói:, de a  legtöbbje lelkiismeretes, ala
pos, jó katona vt.It, azzal a mély vágyakozással, hogy 
valami lényegeset és jelentőségteljeset vihessen végbe. 
Jól jellemezték a cseh nemzeti lelkiségei : erős vitali
tás, a gyakorlati és nem  fantasztikus megoldások 
iránti hajlam, kitartás és erő valamilyen célért való 
küzdelemben, de izgulékonyság, bizonyos érzékenység, 
fanatizmus, valami egészségtelen irígykedés, pesszi- 
misztikus hiszékenység kellemetlenségekben és túlzott 
kritika—  volt bennük. E zeket a tulajdonságokat külön
ben legtöbb katonánknál Franciaországban és Olasz
országban is észrevettük.

Syrowy tábornok, m int vezetőjük, igen jó típus 
volt. Katonáiban szolidaritása, egyenessége, becsületes
sége és egészséges ítélete által bizalmat keltett. Tud
ták, hogy nem fogja kalandokba vezetni őket.

Különös elismerést érdemel hadseregünk gazda
sági, pénzügyi és kulturális tevékenysége Szibériában. 
Itt bontakozott ki vélem ényem  szerint legtisztábban 
fajunk géniusza. Hadseregünk nagy tömegéből a leg
erősebb egyéniségek ham ar kitűntek, akik tudták a 
munkát megszervezni é s  felosztani, amit különben a 
legegyszerűbb katona is felfogott és hozzájárulásával 
elősegített. A középszerűnél nagyobb képességeket nem



szabad alábecsülnünk. Oly időben, amikor erős har
cok dúltak Szibériában, gyorsan és sikeresen nagy 
gazdasági vállalkozásokat vittek véghez. A forgalmat, 
a kereskedelmet és az összeköttetéseket Japánnal és 
Nyugateurópával fenntartották, pénzügyi berendezé
seket és szervezeteket, kulturális intézményeket, újsá
gokat, színházat, ének- és zenekarokat, mulatókat stb. 
szóval egy valóságos társadalmi és magas kultúmívójú 
apparátust létesítettek. Ez jellemzi nemzetünket, haj
lamainkat, képességeinket, előnyeinket és hátrányain
kat is.*

Az embernek türtőztetni kell magát, ha ehhez a 
leíráshoz hozzá akar szólni. Ha ismeretlen valaki írta 
volna, megbocsáthatnánk neki naivságát vagy tájéko
zatlanságát. De a csehszlovák külügyminiszter, a csehek 
vezetője az, aki nem riad vissza az ilyen eltorzításoktól. 
Könyve cselekedeteinek indítékait tisztán tárja elénk. 
A cinizmus rí ki belőle. A sorok közül kiolvasható, mi
ként tudták a csehek az antantot félrevezetni, ♦befeje
zett tények* elé állítani és így mind több hasznot húzni 
maguknak.

Benes csodálatosképpen beismeri, hogy a szibériai 
csapatok, tehát ugyanazok a légionáriusok, akik Kolt- 
csakot elárulták és Oroszországot kirabolták, a talajt szá
mára készítették elő, hogy a párizsi konferencián sikert 
arathasson és így ő többet érhetett el, mint amennyit 
a háború elején remélni mert volna.1

Egy svájci tudós tárgyilagos bizonyítékai szerint * 
a csehek a párizsi békekonferencián igen zavaros és 
gyanús eszközökkel dolgoztak, sőt nem riadtak vissza, 
hogy a konferenciát, főleg a történelmi adatoknál és a 
német-cseh nyelvhatár tekintetében, becsapják. Meg
ígérték többek közt, hogy egy második Svájcot létesí

1 E. Benesch : «Der A. d. N.» 610. és 695. oldal.
* H. Hassinger: «Die Tschechoslowakeii. 326. oldal.



tenek, melyben i idén nemzetnek megmaradnak a 
jogai.

♦És végül*, mf dja Benes, «bebizonyult, hogy csak 
az igazság és a b sülét lehet a nemzeti érdek útja. 
Hazugsággal és er sakkal még egy nemzet, legyen az 
nagy vagy kicsiny, nem tudta magát a sorscsapásoktól 
megvédeni. Az erőszak és hatalom, melyek nem az igazság 
és a jog szolgálatában állnak, végül is legyőzetnek. Ezt 
főleg a kis nemzetednek kell szemelőtt tartaniok.*1

Igen, kétségkr dl így is fog történni. A  hazugságok, 
az árulás, a rablás ’c, a vérontás, melyekkel a csehek 
önállóságukat me( ^erezték, a sors igazságát maguk 
után vonják. Minél Hamarabb következik ez be, az igaz
ságban hívő embei >ségnek annál jobb.

*  *  *

Masaryk könyve még távolabb áll a valóságtól, 
mint Benesé. Nemcsak magát és cseh honfitársait akarja 
tisztázni, hanem még azt is állítja, hogy a világon egye
dül ő látott minden eseményt és cselekményt előre és 
ezért engedett meg olyan cselekedeteket, melyek rövid
látók szemében csalásnak és árulásnak tűnnek fel. 
Benes, aki mindenben Masaryk hű tanítványa és őt 
nemzete apostolának és «Nagyijának nevezi, szintén 
említést tesz Masaryk előrelátásáról k ö n y v é b e n .  Ez töb
bek közt abból állott, hogy kezdettől fogva ellenezte az 
orosz bolsevikiellenes akciót és abból folyólag a cseh 
légionáriusok tulajdonképpen mindig az oroszok ellen
felei voltak és már 1918. nyarán Franciaország felé 
tartottak.*

Februárban az első forradalom után Masaryk ele
inte várakozó álláspontra helyezkedett —  hogy jó úton

1 E. Benesch : ibid. 343. és 345. oldal.
1 E. Benesch : «Der Aufstand dér Nationen*. 512. oldal.



haladhasson. «Miután azonban informálódtam és félig- 
meddig tájékozódtam, március i8.-áji Miljukovnak és 
Rodziankónak sürgönyt küldtem., melyben az össze
omlás feletti megelégedesemnek adtam kifejezést.* íg y  
ír Masaryk.1

Röviddel ezután Masaryk is beleveti m agát az 
orosz forradalomba, hogy az ország bomlását saját 
cselekedeteivel is előmozdítsa. Itt Masaryk a következő' 
két jegyzi meg : 2 «Miután a reakciós elemeknek a Sző' 
vetségesek és saját személyem iránti ellenszenvét is
mertem, nem siettem a cári kormány ideje a latt Orosz
országba. Egy lehetséges konfliktus az orosz kormánnyal 
a központi hatalmakat megerősítette volna.*

Masaryk igen kimerítően írja le londoni tartóz
kodását. 1915 és 16-ban rengeteg apróságot em lít meg 
privát életéből különböző találkozásokról stb., de azt 
a Memorandumot teljesen elfelejti megemlíteni, melyet 
1915. áprilisban Sir Edvard Grey-nek átn yújtott : *In- 
dependant Bohemia* egy térkép mellékletével (Map of 
United States of Bohemia.) Ebben az emlékiratban 
szószerint a következők á lln ak : 8

<A cseheknek és a balkáni szlávoknak az  orosz 
barátság a leglényegesebb. A cseh politikusok azon a 
véleményen Vannak, hogy Konstantinápoly és a  tenger
szorosok is csak Oroszországéi lehetnek. Csehországot 
monarchisztikus államnak tervezik, míg a köztársaság 
gondolatát csak nagyon kevés radikális politikus kép
viseli. Az uralkodó család kérdését két különböző mó
don lehetjie megoldani, vagy a szövetségesek adnának 
egy herceget, va g y  pedig Szerbia és Csehország között 
personaluniót lehetne létesíteni. A z  orosz dinasztia, 
Bármily alakban is, igen népszerű lenne.*

így  tehát Masaryk 1915-ben oroszbarátnak és

I T. G. M a sa ry k : «Die W eltrevolútion*. 133- o ld a l.
1 ibid. 13^. o ldal.
•H . H assm ger : «Die TschechosIowakei». 33°— 3 3 *• oldal.



monarchistának vallja jnagát és minden reményét az 
♦orosz testvére^* és az orosz dinasztia által látja be
teljesülni. És í917-ben a forradalom után kijelenti: 
♦... bármennyire is keresztülláttam és elátkoztam a 
cárizmust és, tehetetlenségét*.1 Könyve valósággal rej
tett gyűlölettel van tele Oroszország, az oroszok és 
minden iránt, ami orosz. Minden sorából kiérzik ez a 
gyűlölet.

Könyvében a cseh légionáriusoknak több helyet 
szentel, mint Benes. Helyenkint még rablásaikat is 
elismeri.1 ♦Oroszország összeomlása tette lehetővé, hogy 
brevi manu elláthattuk magunkat az orosz készletekből.* 
Néha megemlékezik Masaryk a katonák fegyelmezet
lenségéről, féktelenségéről, politizálási hajlamaikról és 
túlságosan bolseviki gondolkozásukról. De emellett ó 
maga terelte őket ilyen irányba és csakis a tömegek 
kétes ösztöneinek kihasználásával szerezte meg magá
nak a népszerűséget, a tekintélynek ezt az árnyékát.

De hallgassuk tovább, mit ír az öreg cseh ♦gyer
mekeiről* Oroszországban és Szibériába^,! tAz úgyneve
zett Anabasis-ról itt csak annyit akarok megemlíteni, 
amennyi a külföldön való politikai tevékenysé
günkről szóló tudósítás kiegészítésének megértéséhez 
szükséges. Japánban tartózkodtam, amikor a cseljá- 
binszki végzetes esemény megtötént. Cseljábinszkban, 
ahogy nekem akkoriban jelentették, május 14.-én egy 
német hadifogoly ifjaink közül egyet megsebzett, 
amiért aztán agyonverték. A bolsevikiek a német és 
magyar foglyok pártjára álltak, majd a többi, előttünk 
ismeretes események következtek, melyek azzal vég
ződtek, hogy hadseregünk a várost bevette. Május 
végén cseljabinszki osztagaink megegyeztek abban, hogy 
katonai módra viszik keresztül az előnyomulást Vladi-

y 't. G. Masaryk : «Bie Weltrevolution*. 314. oldal.
•T. G. Masaryk : «Die Weltrevolution* 172. oldal.
* ib id .



vosztokig. Május 25.-én tényleg megkezdődött a harc, 
a harci «Anabasis». Majd a városok : Penza, Szamara, 
Kazán stb. bevételének leírása következik.

Ez Amerikában, ahol Masaryk mindent elköve
tett, hogy vitorlái jó szelet kapjanak, nagy örömet 
keltett. «Mint mindenütt, itt is a zsidók voltak segít
ségemre 1 és főképpen Amerikában fizette ki magát* 
ha szabad Így neveznem, a «ttilsneriada» (így nevezi 
Masaryk ügyvédi tevékenységét, melyet 1899-ben egy 
Hilsner Lipőt nevű zsidó perében, akit leánygyilkos
sággal vádoltak, fejtett ki).. Már 1907-ben nagy fogad
tatást rendeztek tiszteletemre a new-yorkí zsidók ; ez 
alkalommal az orthodoxok és a cionisták _képviselöivel 
számos személyes összejövetelein volt - , .  A harctéri 
eseményeket közvetlen kábel útján továbbítottuk Ame
rikába, ahol nagyobb visszhangra találtak, mint Euró
pában. A légionáriusok már 1918. augusztus elején 
igen népszerűek voltak Amerikában, míg Európában 
csak később lettek, azzáj*

«Ugyan nemsokára hozzám is érkeztek rossz hírek, 
amint ez minden háborúban előfordul. Ezek először is 
hadseregünk különböző hiányosságairól szóltak. Augusz
tustól kezdve a hadsereg elhagyta a Volga mentén be
vett városokat. A harc ilyen hosszú fronton nehéz volt 
és a volgamenti városok bevétele valószínűleg stratégiai 
hiba. Később szibériai hadseregünk erkölcsi állapotáról 
terjedtek kellemetlen hírek. Megkezdődött a bolsevikiek 
és minden ellenségünk ellenpropagandája.» 2

Ez az utolsó állítás, úgylátszik, az olvasó tudatlan
ságára számít, olcsó, de a cseh propagandisták által 
előszeretetlel használt eszköz. Még ugyanazon az olda
lon saját magát cáfolja meg Masaryk : «Engem azonban 
jobban keserítettek el a szövetségesek tisztjelnek Hírei, 
akik Oroszországból és SzibéríáDÓT“ érke_zlek és had-

1 8s. és 249. oldal.
* T. G. Masaink : ifile  W eltre/olutiom . 289. oldal.



seregünk fegyelmének süllyedéséről beszéltek. Ezek a 
hírek ugyan csak részben kerültek nyilvánosságra, de 
mégis ártottak. Mindazonáltal a nagy többség : a köz: 
vélemény és a kormánykörök rokonszenve biztosítva 
volt számunkra.*

közé számítja Masaryk a szövetséges tiszte
ket ? —  a «bolsevikiek» vagy a ^politikai ellenségei* 
közé ? !

♦Csapataink*, így írja tovább M asaryk1 ♦jóindu
lattal tűrték az anyagi nélkülözéseket és családjuktól 
és hazájuktól való hosszú távoliét miatt inkább lelkileg 
szenvedtek. A fegyelemnek egy bizonyos fokig való 
csökkenése lett volna várható, de a hadsereg mindennek 
és számtalan csalódásnak ellenére sem demoralizálódott. 
Egyes részei nehéz válságokon mentek keresztül, amit 
pl. Schwez ezredes önkéntes halála is bizonyig mely 
azonban éppen tragikus volta miatt inkább felemelően 
hatott.*

Az egész könyv hemzseg az ilyen többé-kevésbbé 
elferdítve visszaadott tényéktől és kiérezhető az a szán
dék is, hogy az olvasó bizonyos tekintetben félrevezet
tessék. Hiszen a leglényegesebb az volt, hogy a cseh
szlovák-hadsereg Szibériában teljesen demoralizálódott 
és a becsületes Schwez* a kevés kivételek egyik$, ebben 
a hadtestben tragikus halálával éppen ezt a körülményt 
igazolja.

Hasonlóképpen beszél Masaryk a csehek rablásai
ról, csalásairól és erőszakoskodásairól Szibériában : 
«. . Szibériai hadseregünk szellemét nem tisztán kato
nai tevékenysége után kell megítélnünk. Katonáink 
katonai munkájukon Jdvül gazdasági működést js foly
tattak. Rövid időn belül úgynevezett munkaszövetsé
gekké alakultak (1918. augusztus). Később kereske
delmi kamarát, majd takarékpénztárt és bankot is léte

1 ibid. 294. oldal.



sítettek. Az Uraiban és másutt is ipari vállalatokat 
szerveztek meg. Megemlítendő igen jól berendezett 
tábori postájuk is. Mindenre tekintettel kell lenni, ha 
hadseregunlc oroszországi és szibériai működéséről szó 
esik. Nemcsák az Anabasis hősi dicsőségéről van itt szó, 
nagyítani sem akarjuk ezt a dicsőséget, de igazságtalan 
volna csat egy pillanatnyi felbuzdulásnak tartani. Ez
zel kapcsolatban meg kell említenem, hogy szibériai 
németeink is, bekerültek hadseregünk névjegyzékébe 
és belőlük munkásoszta^okat alakítottunk.1*

Erre az utolsó megjegyzésre könyvem végén még 
kitérek. Ami az ipari vállalatok szervezésének meséjét 
illeti, ez Masaryk elmeszüleménye. Ellenkezőleg, a légio
náriusok a meglevő orosz vállalatokat rabolták, ki. Az 
egyedüli cseh organizáció a vonatoknál levő óriási rak
tárak ügyes berendezése volt.

Az öreg kevésbbé elővigyázatos, mint a fiatal. 
Masaryk gyakrabban szólja el magát, mint Benes, aki 
megelégszik a szép szavakkal és a dicséretekkel. Mind: 
ketten azonban az igazsággal és történelmi tényekkel 
igen könnyen bánnak. Mind a kettő fedi és titkolja 
♦gyermekeiknek* oroszországi cselekedetéit. Mindaket- 
tojükre tehát ráillik, amit az előbbi fejezetben tokiói 
követükről, Pergler úrról mondtunk.

1887-ben Bécsben dr. T. G. Masaryk : ^Kísérlet 
konkrét Logikára* címmel C. Ronegen kiadásában 
könyv jelent meg'. Ennek a könyvnek 149. oldalán 
Masaryk az árulásra vonatkozólag a következőket írja: 
♦Cavour azt mondta ha saját magunkért tettük volna 
azt, amit Olaszországért vállaltunk, a legnagyobb gaz
emberek lennénk, mi (Masaryk) ellenben a,zt mondjuk, 
ho^y szemünkben a cselekmények aljassága ugyanaz, 
akar a hazáért, akár más célokért követtetett el.* Milyen 
messze maradtak Masaryk és Benes Cavour mögött !

1 T. G. Masaryk «Die Weltrevolútion*. 294. oldal.



Az eddigi világpc tika, ha cselvetésekhez és árulás 
sokhoz volt is riérr „ köze, a csehek Ténykedései mellett 
gyermekjáték volt

Két dologról s éretnék még megemlékezni: először 
a lázas cseh propagandáról, mely mindenütt terjesz
kedik, másodszor azokról a károkról, melyeket az ilyen 
propaganda nemcsak az egyes államoknak, de az egész 
emberiségnek okoz.

A csehek az ef ész világon oly költséges propagan
dát Fejtenek ki, n yhez hasonló alig Található. Óriási 
apparátusuk lehet é teszi, hogy azolcat, akik a cseh
szlovák állam ereuetét a történelmi igazság fényébe 
merészelik állítani, miután megcáfolni nem tudják* 
megrágalmazzák. De azért kötelességünk tovább har
colni a cseh valófl' .íságok ellen. Az emberiségben kel
lene kételkednünk, iá a történelmi igazság nem győzne. 
Most még az emberiség és a hősiesség leple alatt a gya
lázat rejtőzködik.

A harc e valótlanságok ellen minden nemzet igaz
ságosán gondolkodóinak,- sőt a csehek soraiban is min
den igaz elemnek kötelessége. Nemcsak államuk ön
állóságát szerezték meg kétes utakon, de hasonló esz
közökkel terjesztették hatalmukat más néprétpgek fölé. 
is. így  keletkezett a csehszlovák «mozaikallajrn»f ahogy 
a baséli Hassinger professzor nevezi. Szerinte Cseh
szlovákia népessége a következőképpen tagozódik :

csehek .. 
szlovákok 
rutének

6.430.000
1.334.000

460.000
75.000lengyelek

németek
magyarok
zsidók

3,123.000 
1 747.000

18.000
23.000egyéb népek

összesen 13,210.000



így tehát 6.4 millió csehre 6.8 millió egyéb nemzeti
ségű jut.

Ami a szudétanémet hadifoglyoknak a cseh had
sereg sorába való belépését illeti, egészen más képet 
kapunk, mely a szélesebb cseh körökben mai napig 
ismeretlen volt. A cseh vezetők minden hadifogolytól,. 
aki a mostani csehszlovák köztársaság osztrák vagy 
magyar területéről származott, a következőket köve
telték Aki Szibériából Európába akart visszatérni, 
nemcsak ennek a köztársaságnak polgárává lenni, de" 
ezt az állámot új «tÖrténelmi» határaival együtt el
ismerni is köteles volt. A hadifoglyok ebbe a lelkiisme
retük elleni egyezségbe sokáig nem voltak hajlandók 
belemenni. Később azonban, amikor már semmiféle 
kiutat nem láttak, a hazájukból jövő kiküldöttek rá
beszélésére a mai Csehszlovákia területéről származó' 
német és magyar hadifoglyok rászánták magukat, hogy 
aláírják azt az iratot, mely Őket a «Csehszlovák» nem
zethez való tartozásra kötelezte és amely a hazájukba 
való visszatéréslehetőségét részükre biztosított^. Mind
ezekhez az erőszakoskodásokhoz, melyek gyakran való
sággal embertelenek voltak, még á cseh ^demokrácia* 
vezetői is hozzájárultak. Az akkori napokról a rendel
kezésre álló adatok alapján teljesen világos, érthető 
képet nyerünk. Érdekesek egy semleges szemlélő meg
figyelései i s :

Egy francia svájci, aki akkoriban a Vörös Kereszt 
Misszióval Szibériában tartózkodott és sem a fehér oro
szoknak, sem a központi hatalmaknak barátja nem volt, 
ezeket írja : «A volt osztrák-magyar alattvalóknak nagy 
része az új határok által előírt állampolgárságról hallani 
sem akart. De hetenkint egyszer a cseh besorozó bizott
ság előtt jelentkezniük kellett és mindazokat, akik a 
cseh hadseregbe belépni nem akartak, úgyszólván hiva
talosan verték, el. Ezt az eljárást sokkal többen bizo
nyították, semhogy ^felülről* megcáfolni lehetett volna.



Mindenesetre hím< e tettek szert Szibériában durvasá
gaik miatt, amelye t nem fognak egyhamar elfelejteni.1

Érdemes még gy semlegesnek felfogását hallani 
arról, mily eszköz* kel sikerült a cseheknek három és 
fél millió németet ’lamuk részére megnyerni.

Hassinger ug_> dnis a következőket ír ja : «Hogy 
mily eszközökkel dolgoztak a békekonferenciákon, csak 
az ott bemutatott különböző emlékiratokból tűnik ki, 
melyekről már töboször szó volt. Jelentőség szempont
jából a III. memorandum áll a középpontban. Az em
ber valóban nem t Íja, min csodálkozzék ennél a tákol
mánynál a legjobl a. Azon a merészségen, mellyel a 
diplomatáknak a D,.na-Középeurópára vonatkozó tudat
lanságát használjál ki, a valótlanság és erőszak vegyü- 
lékén-e vagy az alokoskodáson, melyek helyeakint 
gyermekesen naiv  ̂ 1 hangzanak . . .» «Legyen szabad 
azonban az emléki atot, mint államokmányt —  mely 
a többi mémoire-huz hasonlóan mindig a kormány nevé
ben beszél —  aszerint megítélni, hogy mit kívánt elérni, 
Ezt pedig elérte.* 2 Hassinger kimutatja, mennyire hem
zseg a III. Mémoirc a hamis adatoktól.8

Mi oroszok, akik a csehek árulása miatt hazánkat 
vesztettük és már hosszú évek óta idegenben élünk, 
csak Európában tudtuk, meg, hogy a szlovákoknak a 
csehek népfajjához semmi közük nincsen és oly szakadék 
választja el ókét egymástól, mint az oroszokat a len
gyelektől. A szlovákok többnyire egyszerű, szerény 
emberek. Egymáshoz hűek maradtak, amiért a huszita 
csehek gyűlölik és vallási érzelmeikben sokszor mélyen 
sértik őket. A szlovákok önálló népfajj, melynek sem 
történelme, sem nyelve, sem egyénisége a csehével

1 Dr. Georg Montandon : «Im Schmelztigel des fernen
Ostens*. Wien, 1923. 67. oldal.

* Hassinger 325. stb. oldal.
* Hassinger 382. oldal.



nem azonos. A ^csehszlovák* nem létezik, csak fikció ! 
A szlovákok egyébként a következő módon kerültek 
a cseh államba :

A világháború alatt Masaryk és Benes a külföl
dön élő szlovákokkal egész sereg szerződést kötöttek, 
melyek Szlovákiának a közös új államban a legmesszebb
menő önállóságot biztosították. Az ú. n. moszkvai 
4eklarációbart1 1915 május 16-án megállapították, 
hogy Szlovákiainak saját parlamentje, önálló kormány 
és saját hivatalos nyeíve lesz. 1915 október 27-én a 
clevelandi szerződés ezeket a feltételeket újból meg
állapítja.

1918 június 30-án Pittsburgban újból szerződést 
kötöttek, mely szerint ^Szlovákiának saját kormánya, 
közigazgatása, parlamentje és törvényei lesznek s‘ a 
hivatalos nyelv a szlovák lesz.*

De mindezek csak üres,_ papiros ígéretek maradtak 
és a szlovákokat az új államban minden jogaitól meg
fosztották- A tegnap összeesküvői, ma hataírnpn lévők, 
nem törődnek többe e szerződésekkel.

Masaryk könyvében elismeri ugyan, hogy 1918 
június 30-án Pittsburgban szerződést kötöttek a cse
hek és szlovákok, de azt állítja, hogy ez tulajdonkép
pen nem volt szerződés, csak megállapodás. «A többi 
fontos tárgyalások Pittsburgban folytak le a szlovákok 
és csehek között. Június 30-án aláírtam a megállapo
dást a szlovákok és amerikai csehek között. Ez a meg
állapodás egy kis szlovák frakció megnyugtatására' 
köttetett, mely Szlovákia Isten tudja milyen önálló
ságáról álmodott. Minden vonakodás nélkül írtam alá 
a megállapodást, mert csak helyi jellegű volt az ame
rikai csehek és szlovákok között*, Amit Masaryk ír, 
sok tekintetben szemfényvesztés. De akkoriban még

1 Hassinger 478. oldal.



szüksége volt az amerikai szlovákok dollárjaira. Ma 
mint árulót bíróság elé állítják, aki a pittsburgi egyez
ményre hivatkozik . . .

*  *  *

Könyvemnek célja volt, hogy a csehek szibériai 
árulását ismertessem. Az 1918 és 1919-iki borzalmas 
vetés valamikor kévékben fog a vérrel itatott orosz 
földből kinőni és az egész emberiségtől igazságot és 
igazságszolgáltatást követelni.

Mert csak egy igazság van és előbb-utóbb ez az 
igazság fog győzedelmeskedni!

A cseh légiók Szibériában. 10


