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Lágernapló
Horváth László feljegyzéseit közreadja György Péter János

A visszaemlékezés, amelyből egy részletet ismertetni szeretnék, barna, napjainkra már fakult fedelű spirál-
füzetbe íródott. A név, a tantárgy, az osztály számára kihagyott fehér téglalap üresen ásít. Ide egy frappáns, a 
tartalmat hűen tükröző cím kívánkozna, de a füzet tulajdonosa évtizedek alatt sem találta meg azt a pontos, kö-
zérthető kifejezést, ami a vele történtek irracionalitását érzékeltetné. A sorokat író kéz öreg, remegős, az emlékek 
sok-sok évvel az események után kerültek papírra. A szerző Horváth László, a munkásmozgalom hírnevet nem 
szerzett aktivistája és névtelen áldozata. 

Budapesten született 1902-ben egy gyakran költözködő kétgyermekes munkáscsaládban. A negyedik elemit 
elvégezve dolgoznia kellett, papírkereskedésben, bankban volt kifutófiú. A Tanácsköztársaság bukása után kő-
művesek mellett segédmunkás, már majdnem tizenkilenc éves, mikor egy barátja befuttatja apja mellé kovács-
inasnak. Segédlevéllel a zsebében a Herkules Művek gépgyárában kapott állást. Néhány hónap elteltével azon-
ban osztoznia kellett a gazdasági válság áldozatainak sorsában: utcára került.

A budapesti munkanélküliek tömegeiben ez idő tájt – 1925-öt írtak ekkor – már elterjedt a híre a Kemál tá-
bornok vezette Törökországában zajló fellendülésnek, az új főváros, Ankara építésének, az európai értelemben 
vett szakképzett munkaerő hiányának. Ő is elindult, a kivándorlók második-harmadik hullámával érkezett An-
karába. Bátyja mellett néhány hét alatt elsajátította a szobafestő és mázoló szakma alapvető fogásait és munkához 
látott. Gondtalan, szabad két év következett ezután. Magyarországon maradt édesanyja és testvérei támogatása 
mellett is végre úgy élhetett, ahogy azt egy huszonéves fiatalember megkívánta. 

Rövidesen kapcsolatba került egy baloldali gondolkodású munkásokból álló körrel, amely Mihályfalvi András, 
a KMP ismert ifjúsági aktivistájának óvatos, célratörő próbálkozásai eredményeként formálódott. Mihályfalvi 
rövidesen feltárta kártyáit, és az összejáró társaság átalakult az MSZPM ankarai alapszervezetévé. A marxizmus 
alapjainak elsajátítása mellett főleg nehéz helyzetben sodródott magyarok megsegítésével foglalkoztak. A sejt 
Mihályfalvi távozása után is együtt maradt, Horváth László olvasottsága folytán domináns szerephez jutott, tag-
ja lett az ötfős vezetőségnek. 

A kívülről kedélyes asztaltársaságnak tűnő alapszervezet hosszú évekig fennmaradhatott volna, két akciójuk-
kal azonban felhívták magukra a figyelmet. Vörös zászló alatt vonultak fel 1927. május elsején Ankara főteréről, 
Kemál szobrának talapzatától a városszéli parkig. Még ugyanebben az évben meghalt csoportjuk egyik nagy 
tiszteletben álló idős tagja. Temetése kommunista demonstrációvá vált, sokak vallásos érzületét is sértette. Papi 
áldást nem kérve, sarló-kalapácsos fejfa alá temették az öreg asztalosmestert, akinek búcsúztatására egész tömeg 
gyűlt össze.

Az ankarai magyar követség követelésére a rendőri szervek nyomozásba kezdtek, letartóztatások kezdődtek, 
1928 januárjára szinte az egész csoport őrizetbe került. Rövidesen Isztambulba szállították őket, a kiutasítás na-
pirenden volt. Válságos helyzetükből a szovjet főkonzul ajánlata jelentett kiutat: emigráció a Szovjetunióba, po-
litikai menekült státus. Az ajánlatot, a családtagokkal együtt negyvenhét ember fogadta el. Az 1928. április 8-án 
Isztambulból Odesszába induló hajó fedélzetén Horváth László is helyet foglalt. Vele utazott menyasszonya is, 
akit a Szovjetunióban kívánt feleségül venni. Első gyermeküket várták. Erre az esküvőre azonban csak huszon-
kilenc évvel később kerülhetett sor. Az ok: tizenöt év láger és öt év kelet-szibériai száműzetés. 

Szabadulása után különböző munkahelyeken dolgozott, már-már beilleszkedett a társadalomba. A háború ki-
törésének másnapján – elővigyázatosságból – ismét letartóztatták, s határozatlan időre elkülönítették az életha-
lálharcot folytató ország népétől. E második lágerkorszak szörnyűségei messze túlhaladták a megelőzőt, a kény-
szermunka, majd a szibériai száműzetés évei csak jóval Sztálin halála után értek véget. Magyarországra 1957-ben 
térhetett vissza. A naplót, melyet érdi otthonában, nyugdíjasként kezdett írni, nem tudta befejezni. Az a 85 oldal, 
ami elkészült arról árulkodik, hogy kiadásra, nagy ívű munkának szánta. Felesége – az egykori menyasszony 
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– halála, a betegségek, az öregség kivették kezéből a tollat. Talán a hetvenes évek politikai légköre, a közzététel 
reménytelensége is kedvét szegte.

A füzet 1986-ban, néhány hónappal Horváth László halála előtt került a birtokomba a törökországi események 
kutatása kapcsán. Lapjaiból azt a részletet választottam közzétételre, melyben első lágerfogságának helyszínére 
érkezését, a tábor rendjét, a láger szervezeti felépítését írta le. Csak azokat a mondatokat hagytam ki, amelyekben 
a gondolatban már létező, de soha el nem készült folytatásra utalt. A szerző személyes sorsának hitele, sajátos, el-
pusztíthatatlan humora és az apró részleteket is lajstromba vevő leltározási kedve remélhetőleg felkelti az olvasó 
eddig ismeretlen tények utáni érdeklődését. 

*
A vonat lassított, majd egy zökkenéssel megállt. Kisvártatva egy útközben már ismertté vált hang megszólalt:
– No, megérkeztünk a szocializmus hátsó udvarába.
Vagyis megérkeztünk a Fehér-tenger partján lévő Kem városka vasútállomására. Innen indult a hajó a kb. 65 

fok északi szélességen és 36 fok keleti hosszúságon elterülő Szolovjecki szigetekre. A húszas évek elején itt ren-
dezték be az első […] koncentrációs táborok egyikét, amelyet hivatalosan az OGPU Különleges Rendeltetésű 
Szolovjecki Táborai néven neveztek.

A szigetekig a távolság nem volt több 60-70 kilométernél. A tábor létesítése előtt a szigeteken csak szerzetesek 
laktak, akiket a hagyomány szerint még Nagy Péter cár telepített oda állítólag azért, mert óhitükhöz ragaszkod-
va hátráltatták a reformokat. […] Egész éjjel a vasútállomáson vesztegeltünk, eközben megtudtam, hogy hálával 
tartozunk a GPU-nak, mert nem tehervagonokban, hanem különleges rabszállító, köznyelven Sztolipin-féle va-
gonokban szállított a lágerbe. Sztolipin belügyminiszter volt még a cári időkben, aki haladó gondolkodását bizo-
nyítandó, bevezette a róla elnevezett, hatszemélyes fülkékre osztott, egyik oldalán ablaktalan rabszállító vagono-
kat. A hat fekvőhellyel is ellátott fülkéket az egész vagonon végighúzódó rács választotta el a folyosótól, ahonnan 
a rabkísérők jól megfigyelhették a rabok minden mozdulatát, viselkedésüket, beszélgetésüket. Persze Sztolipin 
nem annyira a rabok kényelmére, hanem inkább arra gondolt, hogy biztonságosabbá tegye a rabok szállítását, 
ugyanis a teherszállító vagonokból könnyebben megszökhettek; gyakran előfordult, hogy felbontották a padlót 
és „kiszóródtak”, a Sztolipin-vagonban viszont a rabkísérők a folyosóról szemmel tarthatták az összes fülkét. Per-
sze fülke helyett mindenki a ketrec elnevezését használta, ami jobban meg is felelt a valóságnak. 

Valóban, amikor a rabok nem a padon ültek, hanem a háromszintes priccsen, fejjel a rács felé fordulva helyez-
kedtek el, a látvány nagyon is emlékeztetett egy majomketrecre. Sajnos, még sokszor voltam ilyen majomket-
rec lakója rövidebb-hosszabb utazásokon, ezért nem hallgathatom el, hogy a rabkísérők többsége rafinált mó-
don gyötörte az őrizetére bízott rabokat: amihez csak kevesen tudtak alkalmazkodni. A többségnek kínszenve-
dés volt a folytonos szorongás, sokan voltak, kiváltképpen az idősebbek közül, akik csajkáikat használták kín-
jaik enyhítésére. A teherszállító vagonokban ez sokkal egyszerűbb volt; minden vagonban elhelyeztek egy oro-
szul parasának nevezett bűzös, de hasznos edényt, amelyet ha megtelt, kiürítették, és senki sem kínlódott, csak 
szagolt. Általában sorshúzással döntötték el a fekvőhelyek parasához orientált elosztását. Ha nehézfiúk is voltak 
a társaságban, úgy az ököljog döntött. Szokványos üzlet volt az is, hogy az arra rászorulók bizonyos lelépési dí-
jakért, leginkább ennivalóért, dohányért elcserélik kevésbé vagy egyáltalán nem büdös helyeiket a büdösekért. 
Meg kell említeni, hogy a parasa szót a börtön- és lágerzsargonban széleskörűen használják átvitt értelemben is: 
az álhíreket, felelőtlen híreszteléseket nevezik ezzel a szóval. 

Szólni kell még a nőkről, akiknek sokkal rosszabb feltételek között kellett megtenniük a lágerbe vezető utat. 
Nem külön vagonban, hanem csak külön ketrecekben szállították őket, és a GPU arról is gondoskodott, hogy a 
politikaiak és a köztörvényesek megfelelő arányban keveredjenek; legyen a ketrecben markecoló, prostituált, 
zsebtolvajnő, élelmiszerüzér, osztályidegen, pártegységbontó, apáca  stb.  

Magától értetődik, hogy a GPU nemcsak a börtöncellákba, hanem a rabszállító vagonokba is beülteti a zsar-
gonkifejezéssel kotlóstyúknak nevezett besúgóit. Kis túlzással úgy mondják, hogy csak a magánzárkában lehet 
megszabadulni tőlük. 

Az éjszakai veszteglés folytán még sok mindent megtudtam, például, hogy a szigeteken már csak egy lágerrész-
leg van, amely a lágerbörtönt is magában foglalja (itt hajtják végre a kivégzéseket), ugyanazon lágerrészlegben 
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őrzik a GPU által fontosnak tartott személyiségeket, a különböző műhelyekben dolgozó mesterembereket. 
Ugyancsak a szigeteken van a Fehér-tengert szemmel tartó motoros őrhajók telelő- és javítóbázisa. 

Maga a lágerparancsnokság átköltözött Kem városába, a „papocskák” közreműködésével épült modern, két-
emeletes székházba. Mivel a mind nagyobb tömegben begyűjtött rabokat a szigeteken már nem lehetett sem 
elhelyezni, sem megfelelő – mármint a GPU számára megfelelő – módon foglalkoztatni, a lágereket decentra-
lizálták a karéliai erdőkben, több  száz kilométeren. Ilyen módon megteremtették a gombamódra szaporodó, 
testet-lelket irgalmatlanul kizsákmányoló, az emberéleteket számolatlanul felzabáló kényszermunkatáborok 
prototípusát. Amint kivilágosodott, egy kis pöfögő kávédaráló felkapott bennünket és elvontatott utazásunk 12 
km-re levő végállomásáig. A végállomás egy bódé a sínek mellett, felirat nélkül. Kissé távolabb néhány ház és 
öreg, faragással gazdagon díszített templomocska, persze minden fából.

A helyet Popov-osztrovnak, vagyis Popov-szigetnek nevezik. A tulajdonképpeni sziget egy kopár, köves, tüs-
késdróttal bekerített 2-3 hektárnyi földdarab, amelyet keskeny, sekély vizű szoros választ csak el a parttól. A szo-
rost a közeli fűrésztelep hulladékait felhasználva egyszerűen betemették.

A majomketrecekben megtett hétnapos utazás után megváltás volt a kiszállás. Ötös sorokba sorakoztatva, ve-
zényszóra indultunk a lágerkapu felé. … A kopár, tüskésdróttal kerített, gépfegyvertornyokkal tűzdelt földdarab 
az október végi álmos esőben semmi vigasztalót sem ígért, ráadásul a több száz főből álló elcsigázott rabszállít-
mányból néhány ember, akik nem először jártak itt, a látványnál is kétségbeejtőbb részleteket meséltek a hírhedt 
Popov-szigeti elosztóláger embertelen életfeltételeiről. 

Közelebb érve a kapu felett megpillantottam a láger előbbiekben már említett hivatalos elnevezését feltünte-
tő táblát. Oldalvást állt néhány egyenruhás, különböző rangjelzést viselő személy, szemmel láthatóan valami pa-
rancsnokfélék, akik igen tartózkodóan viselkedtek, mintha nem sok közük volna a rabszállítmány éppen leját-
szódó átvételéhez. Annál inkább hangoskodott és nyüzsgött a kapuban álló, rangjelzés nélküli, formaruhát vise-
lő személyek csoportja. Az előbbiek, a láger parancsnoki állománya, figyelték az utóbbiak, az elítéltekből (moder-
nebb, vagyis később keletkezett kifejezéssel – kápók) álló belső őrség tevékenységét. 

Vezényszavak, igazodás szabályos ötös sorokba, létszámellenőrzés, majd a belső őrség Kurilka nevű, durvasá-
gairól messzeföldön ismert vezetője, beosztottjai alázatos röhögésétől és a parancsnokság buzdító diszkrét mo-
solyától kísérve, választékos káromkodással és trágárságokkal fűszerezve figyelmeztette az újoncokat, hogy nem 
vendégségbe jöttek, hanem a „Lágerköztársaságba”, ahol nem a szovjethatalom, hanem a Szolovjeckij-hatalom 
uralkodik, és akinek ez nem tetszik, az írásbeli panaszt nyújthat be, majd megnevezte azt a testrészét, amelyhez 
a panaszt címezni kell. A cinikus bevezető után, amelyet más körülmények közt szovjetellenes agitációként érté-
keltek volna, beengedtek a kapun, és egy vastag deszkákkal burkolt úttesten végighaladva betereltek bennünket 
egy karámba, mint a lábasjószágot. Itt feltették a szokványos kérdést a rabkísérő katonák útközben alkalmazott 
intézkedéseinek és bánásmódjának megfelelő voltáról.

Természetesen mindenki tudta, hogy nem ajánlatos bármiféle kifogásnak hangot adni. Ólmos eső, felettünk 
semmi, alattunk sár és várunk. Mikor már bőrig áztunk, megjelent Kurilka, és nyájas bőbeszédűséggel közölte, 
hogy megkezdik a személyenkénti azonosítást az okmányok alapján, ami hosszabb időt vesz igénybe, tehát alkal-
munk lesz bizonyítani kitartásunkat. A karámot két részre osztották, hogy legyen hely a már azonosítottak elkü-
lönítésére, akiket azután húszas csoportokban elvezettek orvosi szemlére, majd visszavezették őket a karámba. 
Időnként elvezettek bennünket, szintén csoportonként, a WC-nek magasztalt bűzös latrinára, gerendákból és lé-
cekből összetákolt, tíz férőhelyes kakasülőre, amely alatt nem volt szennyvízgyűjtő, csak tengervíz mosta gödör. 
Ez volt az egészségügyi berendezés. Vízvezeték sem volt a lágerben, a vizet lófogatú lajtokon szállították és csak 
forralás után vált ihatóvá. Minthogy az azonosítás módszeres időhúzó aprólékossággal, hosszú cigarettaszüne-
tekkel folytatódott, aznap nem is fejeződött be, csak másnap a délutáni órákban. Közben táplálék gyanánt több-
ször is kaptunk teának nevezett meleg vizet és hozzá magyarázatot, hogy ételt nem tudnak adni, mert – ugyebár 
– mi még nem vagyunk felvéve az élelmezési jegyzékbe. Mire délután a barakkba kerültünk, a tapasztaltabb rab-
társak már felvilágosítottak: az időhúzó azonosítási procedúra arra való, hogy több száz fős rabszállítmány egy 
napi élelmiszeradagját, megfelelő manipulációk révén, a bennfentesek megkaparinthassák. 

A láger összlétszáma századnak nevezett, sorszámmal megkülönböztetett egységekre volt felosztva. Az újon-
cokat mindig az 5. századba osztották be. Minden század külön barakkban kapott szállást, és négy, szakasznak 
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nevezett alegységből állt. A barakk egy századparancsnok és négy szakaszparancsnok felügyelete alatt állt, akik 
az elítéltekből alakított belső őrséget képezték. Ezek főképpen szolgalelkű, stréberkedő, GPU-hatalmasságok 
által megkövetelt aljasságokra és kegyetlenkedésekre hajlamos emberekből verbuválódtak, akiknek szükség ese-
tén a tettlegességtől és a törvénysértő túlkapásoktól sem volt szabad visszariadniuk.  Közülük kerültek ki a láger-
parancsnokok ama minden hájjal megkent éceszgéberei, akik apró kedvezmények, nagyobb darab kenyér, jobb 
csizma stb. reményében mind újabb és újabb korlátozásokat, tilalmakat és megalázó rendszabályokat eszeltek ki 
a lágerlakók macerálására. Ilyen rendszabály volt például az, amely szerint sem kantint, sem a forraltvíz-elosztót 
nem szabad a nőknek és férfiaknak egyidejűleg látogatni, külön férfi és külön női órák voltak meghatározva. 
Illegális találkozónak minősült, és nyolc nap hideg fogdát vont maga után, ha egy férfi és egy nő a barakkokat 
összekötő úton találkozva megállt és akár csak két-három szót is váltott egymással. Magától értetődik, hogy a 
belső őrség tagjai széleskörűen kihasználták az ilyen szabálysértések minősítésében rejlő lehetőségeket a zsaro-
lásra. Persze más jövedelemszerzési lehetőséget sem vetettek meg; bizonyos ellenszolgáltatásért, jobb fekvőhe-
lyet ígértek az újoncoknak a barakkban. 

A kb. 40 x 12 méteres barakk négyszáz ember befogadására volt tervezve, a kétszintes priccsen hatvan centi-
méter széles fekvőhely szolgált egy embernek. Ha kisebb volt a létszám, úgy szélesebbre terpeszkedtünk, ha na-
gyobb, összébb húzódtunk.

A láger adminisztrálását is az elítéltekből kiválasztottak látták el. Csupán a fontosabb vezető posztokon (fegy-
veres őrség, a nyilvántartási, termelési, egészségügyi osztály vezetője) álltak GPU-munkatársak. 

A nehéz testi munkára kényszerített lágerlakók irigységgel vegyes lekicsinyléssel ingyenélő hivatalnokoknak 
nevezték a lágeradminisztrációt, ideszámítva a valóban irodai munkát végzőkön kívül az orvosokat szakácsokat, 
fürdősöket, borbélyokat és különböző mesterembereket is. 

A lágerlakókkal közvetlenül érintkezők közül a legfélelmetesebb személyiség kétségtelenül a narjádcsik volt, 
ami nagyjából intéző vagy inkább botos ispán. Az ő hatáskörébe tartozott a munkaerő-elosztás a különböző 
igényléseknek megfelelően, a lágerlétszámban beállott változásokat és a munkaerő kategóriánkénti kihasználá-
sát figyelembe véve. Igazi kiskirály. Ha úgy teszik kinevez kályhafűtőnek a parancsnoki irodába, de beoszthat az 
útépítő brigádba is, térdig járhatsz a mocsárban. 

Sokéves lágeréletem alatt csak elvétve találkoztam rendes embernek nevezhető narjádcsikkal. Általában az 
értelmesebb köztörvényesek közül választották ki a minden tekintetben legtöbbet ígérőt. A beosztásával járó 
teendők mellett ugyanis neki kellett kiszemelni a szemrevalóbb nőket a magasabb beosztású lágerpotentátok 
számára, akik a lágerparancsnok hallgatólagos engedélyével lágerbarátnőt tarthattak. 

Később, amikor elvétve bepillanthattam a kulisszák mögé, arról is tudomást szereztem, hogy magas beosztású 
GPU-munkatársak (akiknek szigorúan tilos volt a szolgálatin túlmenő személyes érintkezés az elítéltekkel) kö-
zül is többnek volt barátnője, akiktől, a nehéz szolgálat fáradalmainak „enyhítésén” túlmenően, még jó modort 
is tanulhattak. 

Másik lényeges teendője a narjádcsiknak az újoncok anyagi helyzetének a kipuhatolása; kit és milyen mérték-
ben lehet megsarcolni, értékesebb ruhadarabjait megszerezni saját maga vagy feljebbvalói számára. E célra a ful-
lajtárok egész hada állt rendelkezésre. Megfelelő felderítés után a fullajtárok jóakaratú tanácsadókként jelentkez-
tek a már kiszemelt foglyoknál, és megmagyarázták nekik, hogy bizonyos ajándék, többnyire ruhadarabok, élel-
miszer, dohány stb. felajánlása árán biztosíthatják maguknak az illetékes személy jóindulatát, ellenkező esetben, 
persze, minden megtörténhet. 

Ilyen elvetemült csirkefogónak bizonyult a mi kiskirályunk is. Még folyt az azonosítás a karámban, amikor or-
vosi vizsgálat ürügyén elvezetett egy fiatal, csinos lányt valóban az orvoshoz, egy magzatelhajtásért elítélt tapasz-
talt nőgyógyászhoz, akinek éppen „írnokra” volt szüksége, s miután a parancsnoki állomány támogatását élvezte, 
az írnokot engedélyezték. A leányzó is megértette a különbséget az írnok és az erdőben vagy jobb esetben a mos-
dóban, normában dolgozó munkásnő között. 

Narjádcsikunk előszeretettel űzött gúnyt a rabok nyomorúságából. A barakkban eltöltött első éjszaka után fel-
szólított mindenkit, aki rosszullétre hivatkozva az ambulanciára akart menni, hogy sorakozzanak a barakk előtt, 
majd elvezette őket. A magukat rosszul érzőket nem az ambulanciára, hanem a kapuhoz vezette, ahol lapátokkal 
és csákányokkal ellátva, fegyveres őrök kíséretében kirendelték őket közös sírokat ásni. 
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A fagyok beállta után ugyanis nagy nehézségekkel járt a sírásás, ezért jó előre nagy közös sírokat ásattak és a tél 
folyamán azokba gyűjtötték az évente ismétlődő flekktífusz miatt is nagyobb számban pusztuló rabok meztelen 
tetemeit. 

Alacsony termetű, vézna emberke lévén, a narjádcsik (tatáros hangzású nevét nem tudtam emlékezetemben 
tartani), azzal vélte személyes bátorságát bizonyítani, hogy a barakkban megjelenve magához szólított egy nagy-
darab, de lehetőleg melák kinézésű újoncot, sámlit hozatott a lába alá, és arra felállva behúzott neki jobbról és 
balról egy-egy jókora pofont, majd megmagyarázta, hogy nem elég gyorsan tett eleget a parancsnak. Később egy 
ilyen bátorságfitogtatás okozta vesztét: egy ilyen „melák” villámgyors balhoroggal válaszolt. Állcsonttörés, agy-
rázkódás, kórház. A tettesnek haja szála sem görbült, senki sem tanúskodott, mindenki örült a kiskirály bukásá-
nak. Felgyógyulása után csak kárörvendő vigyorgással találkozott. Helyére mást állítottak, mert ugyebár, mit 
kezdjen a lágerparancsnokság egy tekintélyét vesztett narjádcsikkal, akitől már senki sem fél. Egy pár vadonatúj 
boxcsizmát adott az új narjádcsiknak azért, hogy a fürdőben melegvízcsap-kezelő lehessen, aki bádogzseton el-
lenében mindenkinek kimérheti a tízliteres melegvíz-adagot. Fürdés céljára személyenként és hetenként tíz liter 
volt előirányozva, a hideg tengervizet, persze, szabadon fogyaszthattuk. Ügyes ember kezében az ilyen meleg vi-
zes csap is jövedelmi forrás.

A szakács, kenyérvágó, kantinos, ruharaktáros stb., mind olyan személyiség volt, nem beszélve a magasabb 
rangú tisztségviselőkről, akiktől a plusz meleg vízért értékes ellenszolgáltatásokat várhatott, nem is hiába. A 
„tisztségviselők” többsége megvásárolta, valamilyen értékes ellenszolgáltatásért kapta, vagyis kiérdemelte be-
osztását. 

A konyhafőnök, egy magyar vendéglős családból származó, hadifogságba került tartalékos honvédtiszt, akit 
osztályellenségként tíz évre lágerbe küldtek, például azzal érdemelte ki beosztását, hogy úgyszólván a semmiből 
osztályon felüli, nagyvárosi színvonalú étkezést biztosított a lágerparancsnokság, vagyis a GPU-munkatársak és 
családtagjaik részére. Jutalomképpen külön hálófülkéje volt a konyha mellett, ahol orvosi javaslatra bármikor 
gyógymasszázsban részesíthette őt Tubasa nővér. Még azt is elnézték neki, hogy esetenként egy-egy tál étellel tá-
mogatta a lágerben élő néhány honfitársát, köztük engem is. 

A korrumpált „tisztségviselők” egyrészt összetartottak, féltékenyen őrizték megszerzett pozícióikat a kívül-
állókkal szemben, másrészt gyanakodva figyelték és figyeltették egymást, igyekeztek minél több olyan adatot 
gyűjteni, amit adott eseten a maguk javára hasznosíthattak. 

Kivételt képeztek – általában – a magasabb képzettséget igénylő állások betöltői, az orvosok, mérnökök stb., 
akiknek nem kellett jó beosztást vásárolni, mert lágerparancsnokok két kézzel kaptak utánuk. Paradoxonnak 
hangzik, de igaz, hogy sok termelőmunkát végző láger parancsnoka prémium formájában anyagilag is érdekelt 
volt egyik-másik, műszaki vagy gazdasági vezető beosztásban dolgozó rab sikeres munkájában, s ezért kedve-
zett neki. 

Külön kell szólni még a Kultúra- és Nevelésügyi Osztály (orosz nyelvű betűszóval KVCS) mindenkori veze-
tőjéről, akinek személyéről nem a lágerparancsnok, hanem a Kultúra- és Nevelésügyi főosztály (KVO) parancs-
noka döntött, aki egyidejűleg a lágerfőparancsnokság politikai főcsoportfőnöke volt. A KVCS vezetésével min-
dig egy nem politikai bűncselekményért leültetett volt pártfunkcionáriust bíztak meg, akit hasonszőrű inspek-
torok s nevelők támogattak munkájában. A főpártvonal tisztaságának megőrzése, a különböző elhajlók… troc-
kisták leleplezése, a munka iránti lelkesedés fenntartása és a társadalmilag közelálló elemek (nem notórius köz-
törvényes bűnözők) átnevelése képezte fő feladatát. 

Aktívák bevonásával gondoskodnia kellett szórakoztató rendezvényekről és a forradalmi ünnepekről, vala-
mint a hangulat kívánatos irányú befolyásolásáról. Munkája nem volt könnyű, és gyakran került szembe meg-
oldhatatlan feladatokkal, amit azután valamelyik aktivista nyakába varrt. Illusztrációképpen említek meg egy 
ilyen esetet. 

A szolovjecki lágerek fő kenyérkeresetét abban az időben már az erdőkitermelés jelentette, ehhez kapcsoló-
dott a fűrészáru előállítása, és nagy tételekben történő exportálása a Fehér-tengerre bejáró külföldi hajókon. 
Külföldön pedig nagyhangú kampány folyik a rabmunkával előállított fűrészáruk dömpingje ellen. A szocdem 
szakszervezetek a Szovjetunióból származó fűrészáruk bojkottját sürgetik. A vezető szovjet lapok, a Pravda 
és az Izvesztyija a külföldi sajtókampányt rágalomhadjáratnak minősítik. Naponként arról cikkeznek, hogy a 
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kapitalisták zsoldjába szegődött szocdemek a rabmunkáról költött dajkamesékkel, amelyeket a világ tisztességes 
dolgozói úgysem hisznek el, diszkreditálni akarják a szocializmus építését, fékezni a napról napra mind job-
ban hanyatló kapitalizmus elleni győzedelmes osztályharcot stb., majd felhívják a dolgozókat, hogy a termelés 
frontjain aratott újabb győzelmekkel cáfolják meg az árulók rágalmait. A lágerben csak keveseknek van alkalma 
újságolvasásra, nem sokan figyelnek fel a sajtókampányokra sem, pedig a barokkokban majd minden nap hangos 
újságolvasást rendeznek. Az erdőkitermeléssel, rabmunkával, dömpinggel és egyéb rágalmakkal kapcsolatos saj-
tókampány is egy lett volna a sok közül, ha nem jönnek közbe az öncsonkítók.

Abban az időben az erdőkitermelés még kizárólag kézi erővel, gyakran derékig érő hóban végzett nagyon ne-
héz testi munkát jelentett. Silány, kevés táplálék és nagy norma. A tervteljesítés mindenekelőtt. Ha a brigád estig 
nem teljesítette a normát, úgy az erdőben marad, ameddig kell. Ha nagyon későn végez, már nem érdemes visz-
szakísérni a lágerbe, kiküldik a hideg levest és kenyeret, váltják az őrséget és kész.

A favágók jelentős része a köztörvényes bűnözők közül kerül ki, akiknek – köztudottan – nem életszükséglete a 
rendszeres munka. Mivel szökésre nemigen volt lehetőség, közülük sokan, radikális megoldásként, fejszét ragad-
tak, és lábukból vagy kezükből lecsaptak egy darabot. Nincs többé fadöntés derékig érő hóban, korgó gyomorral, 
soha ki nem száradó ruhában. 

Kórház, huzamos gyógykezelés és végleges munkaképtelenség. Hetenként öt-hat ilyen eset is előfordult. Ezek 
voltak az öncsonkítók, akiket a mi, vagyis Popov-szigeti lágerunk kórházában kezeltek, majd egy külön barakk-
ba szállásolva összegyűjtötték őket megfelelő transzportlétszámig, és elszállították kényszertelepülésre, gyéren 
lakott területekre. A KVCS természetesen az öncsonkítókat is köteles volt ellátni szellemi táplálékkal, újságfelol-
vasással, aktuális témákra vonatkozó színvonalas előadásokkal.

Így azután az újságfelolvasó aktivista kötelességtudóan nekik is felolvasta, illetve töviről hegyire megmagya-
rázta a rabmunkáról és dömpingről kitalált hazugságokkal operáló kapitalista rágalomhadjárat cáfolatát. A hall-
gatóság előbb csak kuncogott, majd gúnyos és trágár közbeszólások kíséretében csonkjait mutogatta, végül is az 
aktivista – szégyen a futás, de hasznos – újságjait hátrahagyva kihátrált a barakkból. Az egész láger kárörvendez-
ve nevetett a KVCS melléfogásán és vezetőjének elmozdítását várta, de a KVCS, a saját presztízsét féltve, meg-
védte az emberét és az ügyet, diszkreditálási kísérletnek nyilvánítva az aktivista nyakába varrta. Karrierjének be-
fellegzett, beosztották az útépítő brigádba. 

Eddig a rabok közül kikerülő, lágeren belüli adminisztrációról volt szó. Most itt az ideje néhány szót ejteni – a 
lágeren kívül tartózkodó, oda csak ritkán és mindig fegyvertelenül belépő adminisztrációról –, a lágerparancs-
nokságról. Közöttük csak elvétve akadt polgári alkalmazott, túlnyomó többségük az OGPU munkatársa. Elősze-
retettel nevezik magukat az OGPU elődjének, a CSK-ra hivatkozva csekistáknak. Egyenruhájuk azonos a hadse-
regével, de sokan hordanak kék felsőrészű, vörös karimájú tányérsapkát, ami – úgy mondják – hasonlít a volt cári 
csendőrség tányérsapkájára. Nagyon büszkék egyenruhájuk puritán egyszerűségére, arra, hogy nem hordanak 
arany csillagokat és váll-lapokat, hanem csupán egyszerű vörös zománcos, mértani ábrákkal ékesített parolit. 

Azt persze mindenki tudta, hogy a háromszöget az altiszti, a négyzetek a tiszti, a téglalap a törzstiszti, a rom-
buszok pedig a főtiszti rangjelzéseknek felelnek meg. A tiszt elnevezést sértődötten utasítják vissza. A lágerben 
nagy számban fogvatartott volt cári tiszteket – az arany váll-lapokra és csillagokra célozva – kanárimadárnak 
csúfolják, ugyanakkor szívesen majmolják – nem sok sikerrel – magatartásuk tiszti mivoltukra utaló sajátossá-
gait.

Az OGPU belső törvényei előírták, hogy bizonyos időtartamot minden munkatársnak periferiális szolgálat-
ban, vagyis távoli vidéken kell leszolgálnia. A csekisták között elég nagy számban vannak olyanok, akiket fe-
gyelmi büntetésként vagy az általuk elkövetett büntetendő cselekmények megtorlásaként küldenek rövidebb- 
hosszabb időre a perifériákra.

A Popov-szigeti elosztóláger parancsnoki tisztségében egy Krivósejin nevű, 45 év körüli személy tevékeny-
kedett, aki csak egy Nogtyev nevű, a legmagasabb rendfokozatot jelentő négy vörös rombuszt viselő és láger-
főparancsnok beosztású csekistának volt alárendelve, aki az akkor még Karél Finn Autonóm Köztársaságnak 
nevezett terület határőrségének főparancsnoki tisztét is betöltötte, tehát számunkra elérhetetlen magasságokban 
trónoló nagymenő. Szolgálati szalonkocsival, repülőgéppel és motoros hajóval rendelkezett. Szuronyos katonák 
által őrzött külön üvegházban termelték számára a primőröket. 
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Krivósejin nem viselt a paroliján semmiféle rangjelzést. Állítólag magas beosztásban dolgozott a leningrádi 
GPU-nál, és valamilyen durva baklövésért küldték lágermunkára. Három, különböző parancsnoki beosztásnak 
megfelelő rangjelzést viselő helyettese volt. Ezek közül az első helyettes valóban őt helyettesítette, mert jobban 
értett a lágerügyekhez, a második a láger belső őrségének és adminisztrációjának ellenőrzését gyakorolta, a har-
madik pedig a láger körzetének különböző pontjain figyelőszolgálatot végző fiatal munkatársakkal tartotta a 
kapcsolatot. Ez igen fontos szolgálati ágnak számított, ugyanis a Kem városában székelő láger-főparancsnokság 
és főosztályainak, valamint szolgáltató egységeinek személyzete jelentős részben a rabok közül került ki, akik a 
láger szélén elterülő bekerítetlen lágerben laktak, és fegyveres kíséret nélkül, csoportosan és egyénenként közle-
kedhettek munkahelyük és a láger között. 

Erre a figyelőszolgálatra azóta helyeztek nagy súlyt, hogy a húszas évek közepén néhány volt tisztből álló lá-
gerlakó csapatnak sikerült hatalmába keríteni egy motorcsónakot, és külföldre menekülni. Ezen okulva széles-
körűen kifejlesztették a besúgóhálózattal kiegészített figyelőszolgálatot, amely szemmel tartott minden, szökés 
szempontjából szóba jöhető utat. Egyesek megpróbálták a szökést a finn határon át, ami majdnem mindig meg-
hiúsult, mert nyáron a szökevény eltévedt a mocsarak között és végül örült, ha ép bőrrel sikerült visszakerülnie 
a lágerba, télen viszont, ha sikerült megközelítenie a határsávot, úgy feltartóztatta a helyi lakosság. Az elfogott 
szökevényért jutalom járt: liszt, cukor, petróleum, textil vagy vodka, mind megannyi hiánycikk. Az OGPU, biz-
tos ami biztos, rendeletet adott ki, amely szerint a Fehér-tengeren az őrnaszádoknál gyorsabb járatú hajó nem 
üzemeltethető. 

A láger külső őrzését, a rabok ki- és bekísérését, valamint munkahelyi őrzését ellátó, katonai alakulatként 
működő fegyveres őrség legénységi állományát tovább szolgáló és sorkatonák, parancsnoki állományát pedig 
OGPU-munkatársak képezték. A fegyveres őrség nem a lágerparancsnoknak, hanem közvetlenül a lágerfőpa-
rancsnoknak van alárendelve. 

Szorosan a lágerhez tartozik, annak igen fontos része a Hírszerző és Nyomozó Osztály (USZCS), amely köz-
vetlenül a láger-főparancsnokság mellett működő Hírszerző és Nyomozó Főosztálynak (USZO) van alárendel-
ve. Az USZCS látható személyzeti állománya az esetek többségében egyetlen nyomozó csekistából áll, aki a lá-
ger minden zugában, intézményében és munkahelyén beépített besúgók (lágerzsargonban: harkály) révén őrkö-
dik a láger politikai és közrendészeti színvonalán. Ez a nyomozó figyelemmel kíséri, persze a háttérben marad-
va, a lágerparancsnokság tagjainak tevékenységét is, hogy tűrhető határok között tarthassák a minden vonatko-
zásban virágzó korrupciót. Arra is vigyáz, a hatékonyság biztosítása érdekében, hogy hírszerző apparátusába ne 
furakodhassanak be magukat már lejáratott olyan emberek, akik az ő tudta nélkül már a lágerparancsnoknak is 
dolgoznak. 

A lágerparancsnokság állományába tartoznak még a különböző élelmiszerraktárak vezetői (ugyanis bizton-
sági okokból a lágeren belül csak egynapi szükségletnek megfelelő élelmiszermennyiséget szabad tárolni) és a 
Popov-szigeti vasúti szárnyvonal üzemeltetői, valamint az élelmiszer- és az iparcikkbolt személyzete. 

A lakótelepet alkotó, gerendákból ácsolt faházakból lehetetlen volt kiirtani a poloskákat és a semmittevő fele-
ségek örökös torzsalkodását. Mindennaposak a részeges duhajkodások, a kisebbrendűségi érzés kitörései, ame-
lyeket az vált ki, hogy többségüknek minden erőfeszítésük ellenére sem sikerül kitörni a sivár, istenverte helyen 
teljesített, minden sikerélményt nélkülöző szolgálatból legalább a városban székelő láger-főparancsnokságnál 
betöltendő bármilyen szolgálati beosztásba.

*
Horváth László feljegyzései a szolovjecki táboroknál itt megszakadnak, s belekezd lágerbe vezető útja aprólé-

kos leírásába. Röviden ír a bevezetőben említett törökországi eseményekről, majd részletesen odesszai, moszkvai 
börtöneiről, gyűjtőfogházról, magánzárkákról, sétáért, olvasásért folytatott éhségsztrájkjáról. Torzóban maradt 
naplója már nem tartalmazza, a vele folytatott beszélgetésből tudom, hogy első szabadulása után megbecsült 
szakemberként dolgozott orosz városokban, Dmitrovban és Kosztromában. A hruscsovi idők olvadása szibériai 
kényszerlakhelyén találta, „alig” néhány száz kilométerre a transzszibériai vasútvonaltól északra.
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Magyarországra visszatérve megismerte „újszülött” harmincéves fiát, a család és a Törökországban szerzett 
baráti kör befogadta. Német- és orosznyelv-tudását kamatoztatva műszaki fordítóként dolgozott, a pártnak is 
tagja lett.

Jókedélyű ember volt, sokat és szívesen beszélt. Bűnről, büntetésről és ártatlanságról azonban soha egyetlen 
szót sem ejtett. Ezekben a kategóriákban haláláig nem tudta sem kifejezni, sem megérteni a vele történteket.


