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Kes andis käsu 
“Irboska 
veretööks”?

Reigo Rosenthal

 1919. aasta 30. augustil Tallinnas kokku tul-
nud Eestimaa ametiühingute I kongress võttis 
vastu resolutsiooni, mille kohaselt ametiühin-
gute edaspidise poliitika aluseks pidid olema 
Kolmanda Internatsionaali otsused. Samuti 
kinnitati kongressil resolutsioon, milles nõu-
ti Eesti Vabariigi valitsuselt rahu sõlmimist 
Vene Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude 
Vabariigiga. Sisuliselt kuulutas kongress end 
solidaarseks vaenlasega, kes Eesti Vabariigi-
le 1918. aasta novembri lõpus oli tunginud 
kallale. Vastuseks arreteerisid Eesti võimud 
31. augustil ja ööl vastu 1. septembrit kokku 
104 ametiühingu- ja töölisliikumise tegelast. 
Kaks neist vabastati järgnevalt, samas kui 102 
inimest saadeti rongiga Irboska jaama, kuhu 
nad saabusid 2. septembril. 76 neist saadeti 
samal päeval üle rinde Punaarmee positsioo-
nide suunas, kuhu kõik ka pärale jõudsid. 
Seejärel lasti Eesti soomusronglaste poolt 25 
arreteeritud ametiühingutegelast maha, sa-
mas kui üks jäeti ellu.1

Seniajani on jäänud selgusetuks, kes ik-
kagi andis käsu “Irboska veretööks”. Nõuko-
gude ajaloolased väitsid küll sellele vastust 
teadvat: “Täites – ehkki suurenevate kõhk-
lustega – Lääne imperialistide ettekirjutusi 
ning nähes 26 kinnipeetavas oma kardetavaid 

1  Vt. nt. Revolutsioon, kodusõda ja välisriikide interventsioon Eestis. Kahes köites. II köide. Tallinn, 1982, lk. 
411–418.

2  Samas, lk. 418. 
3  A. Hellat. Tallinna raatuses ja Toompeal. – Mälestused iseseisvuse võitluspäivilt. II köide. Vabadussõda 

1918–1920. Tallinn, 1930, lk. 256.
4  Tõde 26 Isborski all äratapetud ametiühisuse kongressi tegelase asjas. – Sotsiaaldemokraat. 26.11.1920, lk. 2.
5  H. Veem. Võitlus põrandaalustega. – Mälestused iseseisvuse võitluspäivilt. II köide. Vabadussõda 1918–1920. 

Tallinn, 1930, lk. 313.

vaenlasi, otsustasid kodanlikud võimumehed 
ühes mestis sotside liidritega need mõrvata.” 
Käsu mahalaskmisteks andis Nõukogude aja-
loolaste teateil sotsiaaldemokraadist sisemi-
nister Aleksander Hellat.2 Sealjuures aga ei 
suutnud Nõukogude ajalookirjandus esitada 
mingisugust tõestusmaterjali, et A. Hellat 
seda tõepoolest tegi, nagu muide ei suude-
tud ka tõestada, et kõige taga olid “Lääne 
imperialistide ettekirjutused”. Seega esitati 
väljamõeldist tõe pähe. 

A. Hellat ise väitis oma mälestustes, et 
ametiühingutegelaste mahalaskmine ei toi-
munud tema korraldusel. Ta osutas sealsa-
mas, et inimene, kes selleks käsu andis, ei toi-
minud kuigi targasti – ta pidanuks mõistma, 
et enamlased võivad kättemaksuks hukata 
nende käes olevaid eesti pantvange.3

1920. aastal sõjaväe prokuratuuri poolt 
läbi viidud uurimine olevat jõudnud järel-
duseni, et laiarööpalise soomusrongi nr. 2 
ülem alamkapten Jaan Lepp sai suusõnalise 
hukkamiskäsu Eesti Kaitseliidu ülema abilt 
kapten Johannes Lutsarilt.4 J. Lutsar oli Kait-
seliidu ülema Eduard Alveri poolt määratud 
Eestist välja saadetavate ametiühingutege-
laste ešeloni komandandiks.5 Kuid siin peab 
kohe osutama, et Kaitseliidu ülema abil pol-
nud mingit õigust anda käske soomusrongi 
ülemale, kes kuulus Soomusrongide diviisi 
alluvusse. J. Lutsar sai J. Lepale teha vaid 
ettepaneku mahalaskmisteks. Nagu J. Lepa 
mälestustest allpool lugeda võime, küsiski ta 
seejärel juhiseid Soomusrongide diviisi staa-
bist, misjärel sai diviisi staabiülemalt kapten 
Johannes Poopuult korralduse hukkamise 
läbiviimiseks.

Vabadussõja-aegne 2. diviisi ülem pol-
kovnik Viktor Puskar väitis ülekuulamisel 
NKVD ees 1940. aastal, et käsu Irboska ma-
halaskmisteks andis Soomusrongide diviisi 
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ülem alampolkovnik Karl Parts.6 On üpris 
tõenäoline, et K. Parts teadis kavatsetavatest 
mahalaskmistest ning et J. Poopuu, tehes J. 
Lepale korralduse hukkamiseks, oli selles 
osas läbi rääkinud K. Partsiga. Seega näib 
täiesti võimalikuna, et V. Puskari väide on 
põhimõtteliselt korrektne. 

1919. aasta 1. oktoobril avaldati Soome 
vasakradikaalses ajalehes Savon Kansa kiri 
kelleltki “Spectatorilt”, milles sarjati tuge-
vasti ning eriti sõnu valimata Eestis valitse-
vat korda ja juhtivaid isikuid. Muu hulgas 
teadis “Spectator” kirjutada, et Irboska ma-
halaskmiste käsuandjaks peetakse Sõjaväge-
de ülemjuhataja staabi ülemat kindralmajor 
Jaan Sootsi – “tsaariaegset puruvanameelset 
oobersti, kes kõige “demokraatia” üle nae-
rab”.7 Kuulujuttude järgi varjas “Spectatori” 

nime taga end sotsialistist-revolutsionäärist 
kirjanik Gustav Suits.8 Jättes J. Sootsi iseloo-
mustuse “Spectatori” südametunnistusele, 
peab veel lisama, et vaevalt J. Sootsil kõne-
aluse sündmusega siiski midagi pistmist oli. 

Vabadussõja ajal ühel remontrongil tee-
ninud Gustav Oiderma väitis hiljem, et nä-
gi, kui soomusrongi nr. 2 ülem J. Lepp oli 
“tulivihane, sest talle oli saadetud kindral 
Laidoneri poolt käsk nende inimeste maha-
laskmiseks. Meie olime sõdurid, kes võitlesid 
isamaa eest, mitte timukad.”9 Ilmselt on aga 
siinkohal väite näol, mis osutab käsuandjale, 
tegemist väljamõeldisega, eesmärgiga Vaba-
dussõja-aegset sõjavägede ülemjuhatajat 
kindralmajor Johan Laidoneri mustata. G. 
Oiderma oli nimelt pärast sõda vabadussõ-
jalaste liikumise pooldaja ning eelpool ära 
toodud tsitaat temalt pärines vabadussõjalas-
te liidri Artur Sirgu mälestuseks välja antud 
raamatust. J. Laidonerist kujunes aga üks 
vabadussõjalaste peamisi vastaseid. 

Lisaks leidub teateid, et tegelikult lei-
dus soomusronglaste seas mitte vähe neid, 
kes ametiühingutegelaste kui vaenlase kaas-
tööliste tapmise heaks kiitsid. Nii meenutas 
soomusrongil nr. 2 arstina teeninud Gustav 
Lepasoon-Lello kõnealuse sündmuse kohta: 
“Frondimeeste viha oli suur ja arvati, et kõik 
tuleks likvideerida.”10 Sarnast meeleolu tea-
dis soomusronglaste seas levinud olevat üks 
teinegi kaasaegne.11 J. Laidoner ise kinnitas 
1921. aastal Riigikogus ühes oma esinemises, 
et tema mahalaskmisteks käsku ei andnud ja 
et ametiühingutegelaste väljasaatmine sün-
dis üldse siseministri korraldusel. Ta märkis: 
“Väga loomulik on, et sel ajal, kui sisemised 
rahutused väerinna raskustega käsi käes käi-
sid, sõjaväe meeleolu väga ärritatud oli, ja ei 
oleks siin midagi iseäralikku, kui oleks kelle-
gi otsekohesest käsust üle astutud ja kõik 102 

6  V. Puskari ülekuulamisprotokoll 2.11.1940: ERAF, f. 130, n. 1, s. 1633, l. 11.
7  Eesti Sõjaministeeriumi esindaja Soomes – Sõjavägede ülemjuhataja 6.11.1919: ERA,  f. 495, n. 10, s. 50, l. 

310–311.
8  Käsundusohvitser Eesti Sõjaministeeriumi esindaja juures Soomes – Sõjavägede ülemjuhataja 6.11.1919: ERA,  

f. 495, n. 10, s. 50, l. 308.
9  G. Oiderma. Mälestusi. – 50. aastat [Artur Sirgu mälestusteos / toimetanud H. Mengel]. USA, 1987, lk. 44.
10  G. Lepasoon-Lello. Vabadussõjast (väljavõte erakirjast). – Korporatsioon Ugala 1913–1963. Sweden, 1963, lk. 83.
11  J. S. Panius-Semmiste. Sõja tagalas. Memuaare Vabadussõjast. Võru, 1935, lk. 65–66.

Johannes Lutsar. Pilt pärineb tema teenistuslehelt.  
ERA 495-7-2971
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inimest maha tapetud.” J. Laidoneri sõnul 
avaldas pärast Irboska sündmusi “üks kõr-
gematest sõjaväelastest” kahetsust, et ameti-
ühingutegelasi tema juhatuse all olevast rin-
delõigust läbi saata ei kavatsetud – ta oleks 
käskinud nad kõik maha lasta. J. Laidoner 
lisas veel: “Peab otsekohe ütlema, et väga 
hea oli, et need seal said maha lastud, sest 
igatahes oli paariks kuuks rahu majas.”12

Alljärgnevalt on avaldatud Eesti Riigiar-
hiivis Vabadussõja Ajaloo Komitee Tööko-
misjoni fondis talletatud soomusrongi nr. 2 
ülema J. Lepa mälestused ametiühingutege-
lastega seoses.13 Need meenutused kirjutas 
1938. aastal üles Vabadussõja Ajaloo Komitee 
Töökomisjoni kaastööline leitnant Richard 
Tammemägi. Sinnasamasse kõrvallehele14 on 
R. Tammemägi üles märkinud omaenese mä-
lestused ühest Vabadussõja-järgsest jutuaja-
misest E. Alveriga, milles puudutati Irboska 
sündmusi. Olgu öeldud, et J. Lepa mälestus-
te juures on märge: “Seletuse andja soovil ei 
kuulu avalikkusele!” Siiski arvavad siinkirju-
taja ning ajakirja toimetus, et nüüd, mil kõik 

neis sündmustes osalenud inimesed on juba 
surnud, ei sooritata väga suurt üleastumist, 
kui mälestused lõpuks avaldatakse. Kommen-
taarid viidetes pärinevad siinkirjutajalt.

Kolonelleitnant Jaan Lepp’a VR II/2 ja 3 mälestused 
ametiühisuste kongressi liikmete väljasaatmisest 2. sept. 
1919. a. Jutustatud ltn. R. Tammemägi’le 11. aug. 1938. a.

1919. a. augustis lõppes Pihkva operatsioon, mille algusest lõpuni oma soomusrongiga (S/r nr. 2) 
kaasa tegin. Pärast Pihkva mahajätmist kujunes meie uus ja lõplik kaitsejoon kagurindel umbes 
meie praeguse riigipiiri joonel, s. o. Kolosovka mõisa, Irboska jaama, Petški küla joonel. Meie laia-
rööpmelised soomusrongid, kasutades operatsioonile järgnenud vaikuseperioodi, sõitsid enamikus 
sisemaale remonti ja puhkusele. Rindele, Irboska alla jäi 2 rongi, nimelt nr. 1 ja nr. 2. Üldjuhiks 
mõlema soomusrongi üle olin mina. Soomusrong nr. 1 (“Kapten Irv”)15 ülemaks oli leitnant E. 
Neps.16 Soomusrongide diviisi staap asus Valgas.

Ühel päeval teatab minule diviisi staabiülem Poopuu Valgast, et varsti jõuab rindele kapten 
Lutsar ja toob midagi head asja kaasa, katsugu ma siis sellega kohaselt ümber käia. Küsisin, et mis asi 

12  I Riigikogu. IV istungjärk. Tallinn, 1921, veerg 15.
13  Kolonelleitnant Jaan Lepp’a VR II/2 ja 3 mälestused ametiühisuste kongressi liikmete väljasaatmisest 2. sept. 

1919. a. Käsikiri, 1938: ERA, f.  2124, n. 3, s. 1288, l. 1–5.
14  ERA, f. 2124, n. 3, s. 1288, l. 2p.
15  Kõnealuse soomusrongi nimetus oli: Laiarööpaline soomusrong “Kapten Irw”.
16  Eduard Neps.

E. Alveri pilt pärineb: “Eesti ohvitserid ja 
sõjandustegelased”. II kogumik. 

Koostaja Mati Õun. Tallinn, 2002.

Reigo Rosenthal / Kes andis käsu “Irboska veretööks”?



76 Tuna  2/2008

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

see siis on, kuid Poopuu seda ei ütelnud, tähendades, et küll siis ise näed. Mõtlesin endamisi, et mis 
asi ja pealegi veel hea asi see ikka võib olla, mida Lutsar toob; muud ei või see olla kui samogonn, 
sest Lutsar oli tuntud suure viinaninana.

See oli vist 2. sept. hommikupoole, kui rindele jõudis kpt. Lutsari poolt toodud ešelon ameti-
ühingute kongressi liikmetega. Ešeloniga oli kaasas ka kapten Veem.17 See oligi siis see asi, millest 
Poopuu minule ette teatas. Inimeste arv ešelonis oli 100 ümber. Suurem osa neist oli määratud pu-
naste poole ülesaatmisele, kuid väiksem osa – 20 inimese ümber – mahalaskmisele. Viimaste peale 
oli Lutsaril veel eraldi nimekiri, mille ta minule ette pani. Minus tekkis kahtlus, et kas see kõik on 
seadusepärane. Võtsin ühenduse diviisi staabiga ja küsisin Poopuult järele, et mis teha. Poopuu, 
kes nähtavasti kogu selles loos oli juba teadlik, vastas, et kui on määratud osa üle saata ja osa maha 
lasta, siis seda tuleb ka täita. Nii jäigi. Ülesande täitmise, s. o. ešeloni ülema poolt esitatud nimekirja 
järgi teostada ülesaatmine ja mahalaskmine, panin Soomusrong nr. 1 peale.

Kuid varsti selgus, et ltn. Nepsist ei saa ülesande täitjat. Tuli minu juurde nimelt Soomusrong 
nr. 1 majandusülem ltn. O. Kurvits18 (praegu kolonelleitnant) ja seletas, et Neps kahtlevat, kas 
tema mehed ülesandega hakkama saavat. Nepsi rongil oli nimelt rohkesti Tallinna äärelinnadest 
päritolevaid mehi, kellel kindlasti oli tuttavaid mahalastavate hulgas. Nepsi arvates võivat sellest 
tekkida intsidente. Ilmselt oli siin Nepsi poolt tegemist ülesandest kõrvalehiilimisega – Neps lihtsalt 
ei tahtnud ennast loosse segada.

Ei jäänud muud üle, kui otsustasin ülesande täita oma rongiga. Vangid said asetatud ühte 
traataiaga piiratud tarasse Irboska jaama juures. Nimekirja järele kutsuti teiste hulgast välja need, 
kes olid määratud ülesaatmisele. Need asetati soomusrongi ette kahele lahtisele platvormile. Ma-
halaskmisele määratuile öeldi, et nemad enam ei mahu platvormile ja et neid viiakse teise vooriga. 
Seejärele sõitis rong vastase seisukohtadele nii ligidale kui see rongi julgeoleku seisukohalt oli luba-
tav. Siis käsutati väljasaadetavad rongilt maha, näidati, et seal on Venemaa, ja minge! Ülesaadetavad 
hakkasid liikuma, hargnesid ahelikku ja kadusid taskurätikutega vehkides vastase seisukohtade suu-
nas. Vahepeal soomusrong pommitas vastase seisukohti, kuid säältpoolt ei vastatud. (Pommitamise 
eesmärgiks oli välja kutsuda vastase tuld, millest siis ehk oleks nende sõbrad ise osa saanud. Kuid 
seda ei sündinud ja “sõbrad” said õnnelikult üle.)

Seejärele sõitis rong, millega ka mina ise olin kaasas, tagasi Irboska jaama juurde. Seal siis 
võeti käsile teine jagu. Need võeti väikeste partiidena traataiast ja viidi Irboska jaamast veidi maad 
ida poole, kus raudteest paremat kätt asusid turbaaugud. Sinna nad kõik viidi. Käisin ise kohapeal 
kontrollimas ja leidsin, et matmine oli lohakalt toimetatud. Saatsin siis uuesti mehi, kes augu täiesti 
kinni ajasid ja pealt nii tasaseks tegid, et keegi ei võiks kohta ära tunda. Arvan, et praegu enam ise 
ka ei tunne seda kohta ära.

Üks mahalaskmisele määratuist pääsis siiski eluga. Asjalugu oli järgmine. Nimelt leidis üks 
minu sõdureid, et mahalaskmisele määratute hulgas on üks tema tuttav. Sõdur pöördus minu poole 
ja seletas, et see mees pole kellegi kommunist, vaid ilmselt on lihtsalt kuidagi sattunud halba selts-
konda. Ühtlasi sõdur palus, et ma selle laseksin eluga minema. Saatsin siis selle mehe naabruses 
asuvasse 6. polku ühes palvega, et ta seal saadetaks läbi rinde. Pärast sõda olevat see mees Eestisse 
tagasi tulnud.

See Irboska lugu on mulle pärast sõda veel palju kummitanud. Olen rohkesti saanud äh-

17  Sõjavägede ülemjuhataja staabi Kindralstaabi valitsuse teadete kogumise osakonna (tegemist oli vastuluu-
reorganiga) ülema abi alamkapten Helmuth Veem. Oma mälestustes väitis ta, et sai mahalaskmistest alles 
tagantjärele teada. (H. Veem. Võitlus, lk. 314.)

18  Oskar Kurvits.
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varduskirju. Asutavas Kogus oli selle kohta arupärimine. Otsiti süüdlasi, keda aga ei leitud. Asi 
vaibus lõpuks seejärele, kui kpt. Lutsar süü enda peale võttis (tema see õige süüdlane ka oligi). 
Lutsar sai selle eest mingi rahasumma ja koha kuskil välissaatkonnas. Kodumaal viibimine ei 
olnud talle soovitav. Viimaks ta tuli siiski kodumaale tagasi, kus lõppude lõpuks viinasurma 
suri.19

Seletuse võtja: R. Tammemägi, ltn.
12.08.1938 

Järgnev on Richard Tammemäe enese meenutused

Kunagi Saksa okupatsiooniaegse salaorganisatsiooni asjas Eduard Alver’it20 intervjueerides 
viisin jutu ka Irboska loole, et mis tema kui tolleaegne sisekaitse ülem21 sellest mäletab. Alver 
seletas, et tema soov olevat olnud kõik maha lasta, sest “misjaoks vaenlasi läbi rinde saata uuesti 
enda vastu võitlema”. Kuid Laidoner ei olevat asjaga nõustunud. Siis otsustatud, et “väiksemad 
vennad” teevad asja ise ülemjuhataja teadmata ära. Kuid asja olla siiski nurja ajanud polk. 
Rink22 (Kindralstaabi valitsuse ülem). Rink olnud kategooriliselt igasuguse mahalaskmise vastu 
ja keeldunud vastavat “juhtnööri” Soomusrongide diviisi staabile andmast. Lõpuks jäädudki 
siis kõige “lahjema” lahenduse juurde – maha lasta vaid kõige kangemad kommunistid. Et see 
läbi läheks, selle eest pidi hoolitsema rongi komandant.23 Siis veel üks eesmärk olnud sel lool. 

19  Johannes Lutsar (1894–1923) sündis Võru maakonnas. 1915. a. lõpetas lipnikuna Irkutski sõjakooli. Esimese 
maailmasõja jooksul tõusis leitnandiks ning määrati rooduülema kohale; sai kaks korda haavata; omas rea 
lahinguautasusid. Eesti rahvusväeosades ülendati kapteniks ning teenis 1. eesti jalaväepolgu adjutandina. 
Saksa okupatsiooni ajal lahkus Eestist Venemaale. Alates 1918. a. augustist kuni 1919. a. veebruarini Briti 
ekspeditsioonivägedes Põhja-Venemaal. Seejärel saabus tagasi Eestisse. Alates 25.03.1919 Sõjavägede ülem-
juhataja staabi Kantselei ülem; alates 1.05.1919 Kaitseliidu ülema abi; 16.11.1919 komandeeriti 1. diviisi staabi 
juurde Loodearmeega seotud probleemidega tegelemiseks; alates 17.12.1919 Sõjavägede ülemjuhataja staabi 
Kindralstaabi valitsuse vanem käskudetäitja ohvitser; 07.01.1920 nimetati 3. diviisi tagavarapataljoni ülemaks; 
26.02.1920 ülendati alampolkovnikuks. Demobiliseeriti 1920. a. juulis. Astus uuesti sõjaväeteenistusse 1922. 
a. juunis. Suri Tartus. (J. Lutsari teenistusleht: ERA, f. 495, n. 7, s. 2971, l. 5–7.)

20  Eduard Alver (1886–1939) sündis Valgas. Õppis Viini ülikoolis arstiteadust ning Tartu ja Moskva ülikoolis 
õigusteadust. Lõpetas 1911. a. ülikooli cand. jur. diplomiga. Aastail 1911–1915 Riias Ringkonnakohtu 
kohtuameti kandidaat ja vandeadvokaadi abi; aastail 1915–1917 Tartus sõjapõgenike organisatsiooni 
“Põhja Abi” esimees. 1917. aastal Tallinna miilitsaülema abi, Läänemaa komissar, Haapsalu linnavolikogu 
liige, Tallinna rahvuskongressi liige. Saksa okupatsiooni ajal organiseeris põrandaalust Omakaitset. 1918. 
a. novembris Eesti Ajutise Valitsuse volinik Haapsalus; 1918. a. detsembris määrati Politsei Peavalitsuse 
ülemaks; 14.04.1919–30.10.1919 täitis Eesti Kaitseliidu ülema kohuseid. Töötas seejärel rekvireerimise ja 
sõjakahjude hindamise peakomisjoni esimehena. Autasustati Vabadusristiga I/3, kuid E. Alver keeldus 
seda vastu võtmast, hinnates oma teeneid kõrgema järgu väärilisteks. Pärast Vabadussõda, 1920. a., osales 
Eesti–Läti piiriküsimuse lahendamisel; seejärel mitmesuguste ettevõtete juhatuse liige ning direktor. Suri 
Tallinnas. (Eesti Vabadussõda. II köide. Tallinn, 1997, lk. 14, 292; Sõjavägede ülemjuhataja päevakäsud 
17.04.1919 ja 30.10.1919: ERA, f. 495, n. 6, s.8, l. 160, 305; M. Õun, J. Pihlak, L. Lõhmus, H. Walter, K. 
Deemant, T. Noormets, K. Aasma, S. Mardna, U. Salo. Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. II kogumik. 
Tallinn, 2002, lk. 10.)

21  Sisemise kaitse ülema ametikoht oli siiski veel 31.03.1919 ära kaotatud. E. Alveri ametinimetus Irboska 
sündmuste toimumise ajal oli Eesti Kaitseliidu ülem. (Vt. Eesti Vabadussõda. II köide, lk. 13.)

22  Jaan Rink.
23  Mõeldud on ilmselt J. Lutsarit.
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Alver tahtnudki, et asi lõpuks avalikuks tuleks ja kukutaks Hellati siseministri toolilt. Nagu 
Alver ise tähendas, olnud Hellat ikka ja alati muud midagi kui “suur bolševik”24 ja sellele olnud 
vaja jalg taha panna. Tegelikult see ka õnnestus, kuna Irboska lugu poliitilisis ringkonnis eriti 
blameerinud Hellatit.

03.06.39. R. Tammemägi, ltn.

Kokkuvõttes – kes siis andis käsu “Irbos-
ka veretööks”? Täpne vastus oleks ilmselt 
järgmine: konkreetselt andis käsu Soomus-
rongide diviisi juhatus, ent mahalaskmiste 
initsiaatoriks oli Eesti Kaitseliidu juhatus, 
kes Soomusrongide diviisi juhatusele vas-
tava ettepaneku tegi (Kaitseliidu juhatu-
sel polnud õigust Soomusrongide diviisi 
käsutada). Jääb lahtiseks, kas lisaks Eesti 

Kaitseliidu ülemale, viimase abile ning 
Soomusrongide diviisi juhtkonnale ja tea-
tud hulgale soomusronglastele leidus veelgi 
asjassepühendatuid (näiteks on selgusetu 
alamkapten H. Veemi roll). Küll aga pole 
mingit alust näha juhtunu taga Eesti valit-
suse liikmete või sõjavägede ülemjuhatuse 
kätt. Veel vähem “Lääne imperialistide” 
oma...

24  Miks Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei liiget A. Hellatit ikkagi “bolševikuks” peeti, jäägu ajaloo-
lastele edaspidi täpsustada. Oma mälestustes väitis A. Hellat, et nimetatud partei programmi ta täielikult ei 
toetanud, ning leidis, et see polnudki nii vale, kui teda peeti mitte sotsialistiks, vaid hoopis “junkruks”. (A. 
Hellat. Tallinna, lk. 233, 247.) Muide, A. Hellati meenutustest lähtub ka, et vabariigi prokurörina töötades 
(see oli enne siseministri portfelli vastuvõtmist) oli tal tekkinud vastuolusid Kaitseliidu ülema E. Alveriga. 
(Vt. A. Hellat. Tallinna raatuses ja Toompeal, lk. 242.) Jaan Lattik arvas A. Hellati kohta: “Sotsialist olla oli 
temale rohkem moeasi. Oli mees täis paradokse, vastuolusid ...” (J. Lattik. Teekond läbi öö. Esimene osa. 
Vadstena, 1950, lk. 206.) 1928. aastal ei kõhelnud J. Soots A. Hellati suhtes kasutamast väljendit “bolševik”. 
(Eduard Laamani päevik 15.03.1928: ERA, f. 827, n. 1, s. 6a, lk. 264.)
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