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Tör té ne ti in ter jú és tra u ma1

Egy kis lány ’56-os él mé nyei

Az in ter jú(k)

2006 nya rán tör té ne ti ku ta tá so kat vé gez tem egy al föl di vá ros ká ban, el ső sor ban a
hely ség két vi lág há bo rú kö zöt ti po li ti kai és val lá si éle té ről, moz gal ma i ról igye -
kez tem ada to kat gyűj te ni, és tör té ne ti in ter jú kat is ké szí tet tem. A vá ros be li ek aján -
lá sá ra ke res tem fel a se gí tő im ál tal jó me mó ri á val bí ró nak és meg nyi lat ko zás ra
kész nek mon dott idős em be re ket. Az in ter júk a kli en sek la ká sán ké szül tek, és
50-90 per ce sek vol tak, bár a több mon da ni va ló val ke cseg te tő ala nyok hoz több ször 
vissza jár tam. Így tör tént az ak kor 81. esz ten de jé ben járó Esz ti néni ese té ben is, aki
ki tű nő anyag gal, szá mos do ku men tá ci ó val szol gált az ál ta lam kér de zet tek kel
kapcsolatban.

Az ele ven ész já rá sú, szí nes be szé dű, test al ka tá ban leg in kább az idős Tolnay
Klá ri ra em lé kez te tő asszonyt él mény volt hall gat ni, a kez de ti el fo gó dott sá ga per -
cek alatt fel ol dó dott, és az első, „is ko lás lec ke mon dó” hang sú lya it gyor san fel cse -
rél te az élő be széd ter mé sze tes sé gé re. Bár kis sé tar tott at tól, hogy rosszat mond,
hogy nem a „tör té nel mi igaz sá got”, ha nem csak az ő sze mé lyes ta pasz ta la ta it adja
elő, si ke rült megnyugtatnom, hogy pontosan ez az, amire kíváncsi vagyok.

Esz ti néni sok gyer me kes nap szá mos csa lád ból szár ma zott, édes ap ja írás tu dat -
lan volt. A né ni nek a má so dik vi lág há bo rú vége a fel sza ba du lást hoz ta, be lé pett a
kom mu nis ta párt ba, majd az ad dig sum más lány ként, nap szá mos ként te vé keny -
ke dő lányt a ta nács vet te al kal ma zás ba, be is ko láz ták, és ad mi niszt ra tív fel ada to -
kat lá tott el a he lyi tes tü let ben. Kar ri er je tö ret len nek tűnt, ha nem szá mít juk az
1956-os ese mé nye ket, ami kor – el mon dá sa sze rint – for ra dal má rok egy cso port ja
va la me lyik éj jel fel ver te ál má ból, be kí sér ték a köz ség há zá ra, ott fal hoz ál lí tot ták,
az zal, hogy le lö vik, azon ban va la me lyik fel ke lő gyor san vé get ve tett a do log nak
mond ván, hogy Esz ti ke soha nem bán tott sen kit, hagy ják bé kén. (Vé gül sen kit
nem vé gez tek ki.)2 A néni ezt a tör té ne tet elég ne he zen hoz ta szó ba, csak a har ma -
dik in ter jús al ka lom mal em lí tet te – ter mé sze te sen erre vo nat ko zó an elő ző leg nem
kér dez tem, hi szen nem is tar to zott a té mám hoz a há bo rú utá ni Ma gyar or szág.
Meg tud tam, hogy ak ko ri ban há rom éves lá nyá val és két kö ze li ro ko nuk kal élt
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1 Há lá san kö szö nöm a „tra u ma-sze mi ná ri u munk”: Drelyó Ág nes, Kecs kés Be á ta, Mé szá ros
Vik tó ria, Oláh Rita, Sinkovics And rea és – kü lö nös kép pen – Dr. Mé szá ros Ju dit szí ves se gít sé gét.

2 Esz ti néni el be szé lé se meg le he tő sen kü lön le ges nek szá mít, hi szen az 1956-os ese mé nyek kap -
csán ke vés nőt tart szá mon a kol lek tív em lé ke zet, rá adá sul in ter jú ala nyom nem tar to zott sem a
har cos ama zo nok, sem a ha gyo má nyos női, se gí tő sze re pet el lá tók, sem a „nagy em be rek tár sai”
vagy a fon tos ese mé nyek szem ta núi közé (TÓTH, 2006. 85.), hi szen va la mi fé le „cso por tos igaz ság -
szol gál ta tá si ak tus nak” volt el szen ve dő je. STANDEISKY 2007. 150. (A hely ség re egyéb ként rend kí -
vü li gyor sa ság gal ha tot tak a for ra dal mi ese mé nyek. SZAKOLCZAI–Á. VARGA, 2003.)



együtt, ugyan is fér jé től az elő ző év ben – há rom évi há zas ság után, ami alatt nem a
vá ros ká ban él tek – el vált. A néni el be szé lé sé ben azon ban a csa lád, a gye rek hely -
ze te jó val ke ve sebb hang súlyt ka pott, mint a vá rat lan ság hang sú lyo zá sa, a fal, a rá
sze ge ző dő pus kák le írá sa, a meg me ne kü lés-él mény, ame lyet több ször is elő a dott,
va la mint az, hogy „az el len for ra da lom” bu ká sa után ő sem állt senkin bosszút.
Tehát önmagát vétlen áldozatként jelenítette meg, akit saját szívélyessége, önma-
ga érdemei mentettek ki az életveszélyből, amire rá is szolgált, hiszen mindezt
jóakaratú semlegességgel viszonozta a későbbiekben.

Be szél ge té se ink min dig Esz ti néniék kony ha-ebéd lő jé ben foly tak, és ezen több -
nyi re je len volt a néni lá nya, Krisz ti na is (a csa lád töb bi tag ja dol go zott). A mar -
káns vo ná sok kal ren del ke ző, rend kí vül ha tá ro zott nak és ener gi kus nak tűnő
Krisztina kis sé gya na kod va, va la mi kép pen el len sé ge sen fo ga dott, lát ha tó an hely -
te le ní tet te az af fé le vén asszo nyos sü let len sé ge ket, mint a múl ton való töp ren gés.
Időn ként köz be is szólt, ami kor az any ja túl sá go san be le fe led ke zett a mon dan dó -
já ba: „Jaj, ne be szélj már annyit az ilyen régi dol gok ról!”, „Mit tud ha tod te azt!”,
„Majd még fel iz ga tod ma gad, nem tudsz majd alud ni!”, „Nem is em lé kez hetsz
erre!” – ef fé le meg jegy zé sek hang zot tak el, azon ban any ja csöp pet sem za var tat ta
ma gát, annyi volt szá má ra lá nya szur ká ló dá sa, mint a le gyek dön gi csé lé se. Ha 
nem sza vak kal, ak kor za jok kal vagy moz du la tok kal je lez te, hogy nincs nagy vé le -
ménnyel a te vé keny sé günk ről: időn ként ki-be járt (bár ami kor meg ér kez tem, min -
dig kö zöl te, hogy ma gunk ra hagy ben nün ket), le ült a kö ze lünk be va la mi há zi-
mun ká val, ölé be vet te va la me lyik macs kát vagy a gáz tűz hely kö rül tüs tén ke dett.
Any ját ez sem za var ta, én vi szont rend kí vül kel le met le nül érez tem ma gam, foly -
ton ma gun kon érez tem a hely te le ní tő pil lan tá sát, és nem ér tet tem, mit ke res ő itt,
ami kor nem róla szól a tör té net. A har ma dik ülés után, ami kor el hang zott az ’56-os
tör té net, saj nál ni kezd tem Krisz ti nát, za var ba jöt tem, el kép zel ve a há rom éves gye -
re ket, aki elől ép pen el vi szik az any ját egy éj jel, ám Krisz ti na – villámló pillan-
tásokat vetve felénk – kivonult. „Ez szörnyű lehetett az egész családnak” – jegyez-
tem meg, mire a néni közölte: „Ó, Krisztikém nem emlékezett erre azután”, és
szinte lélegzetvételnyi szünet után más témára tért.

A ne gye dik al ka lom ra Esz ti néni már min den tör té ne tét el mond ta, ek kor ra ma -
rad tak a fény kép né ze ge té sek, azon ban ezt is szí ve sen vál lal tam, an nak el le né re,
hogy már az ülés előtt biz tos vol tam ben ne, hogy ér dem ben nem fo gok elő rébb jut -
ni a ku ta tás sal. A szo ká sos lég kör ben kez dő dött a ne gye dik al ka lom, a kony ha asz -
tal mel lett fog lal tunk he lyett, Krisz ti na kö rü löt tünk ser te per télt, mint ha hajto-
gatott vol na va la mit, ta lán kony ha ru há kat. Esz ti néni lány ko ri fény ké pe it igen
hamar vé gig néz tük, hi szen alig vol tak ké pei a férj hezme ne te le előt ti idők ből. Elő -
ke rült vi szont az es kü vői képe, majd egy má sik a fér jé ről, aki ről ál mo do zó han gon 
je gyez te meg, hogy mi lyen csi nos fiú volt. Ez után Krisz ti na cse cse mő-, és kis gyer -
mek ko ri fo tói buk kan tak elő az al bum ból: a ka rak te res arcú, ke mény te kin te tű nő -
ben alig le he tett fel is mer ni azt az egy ko ri édes-hun cut, mas nis-ka ca gós kis lányt.
„Ilyen idős volt Krisz ti kém, ami kor el vit tek éj sza ka” – mu ta tott az asszony egy
kép re. „Igen, be jöt tek, és már vit tek is.” Krisz ti na ek kor csen de sen, de va la hogy
még is erő sen meg szó lalt: „Nem, nem. Nem. Úgy kez dő dött, hogy azt mond ták:
Csiz mát fel! És a pus kát fog ták. Úgy kez dő dött” – nyo ma té ko sí tot ta az ál lí tá sát.
Né hány pil la nat ra meg állt az idő, mi ket ten csönd ben, döb ben ten ül tünk, és köz -
ben Krisz ti na is le eresz ke dett az egyik ho ked li re, szin te súly ta la nul, mint ha egy
vi rág szi rom hullt vol na alá. Úgy érez tem, va la mi olyat hal lot tam, ami nem le het
igaz: va ló di nak, hi te les nek tűnt, de még is olyan nak, ami nem re á lis, ami em be ri
ésszel nem fog ha tó fel. Ta lán az anyá ban is ha son ló ját szó dott le, mert azt mond ta:
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„De hát ezt nem tud tad… Nem em lé kez tél. Ki csi vol tál. Le het, hogy tény leg…
Hogy iga zad van”. Újabb szü net után meg szó lal tam, mert egy sze rű en nem bír tam 
szót lan ma rad ni: „Te jó ég, Krisz ti na, 50 éve nem be szélt er ről?” – Las san meg csó -
vál ta a fe jét, majd hirtelen egymásra mosolyogtunk, és mindhárman el ne vet tük
magunkat. Majd Eszti néni egy pikáns-humoros történetet kezdett mesélni, me-
lyet így kezdett: „Hát arra emlékszel-e, Krisztikém, hogy…” Az el kö vetkezendő
félórában csak nevettünk a jobbnál-jobb történeteken.

A tra u má ról

A tra u ma fo gal ma ma nap ság fel hí gult, szin te el árasz ta nak ben nün ket a tra u má -
nak ne ve zett tör té né sek, ame lyek tu laj don kép pen ko ránt sem te kint he tő ek an nak,
leg fel jebb ne héz hely zet nek, je len tő sebb stressz nek.3 Ez zel szem ben a tra u ma
rend sze rint meg ha lad ja a szo ká sos em be ri él mé nyek ará nyát, ahogy Fre ud fo gal -
maz ta: traumatikus va la mi olyan ese mény, iz ga lom a kül vi lág ból, amely elég erő -
tel jes ah hoz, hogy át tör jön az egyén védekezőrendszerén, el ke rül he tet le nül za vart 
okoz va. A tra u má ban te hát a vá rat lan sá gon, a meg le pe té sen van a hang súly,
mely nek kö vet kez té ben egy faj ta te he tet len sé gi hely zet jön lét re, amely el áraszt ja
az egyént.4 Mint annyi 20. szá za di eu ró pa i nak, Esz ti né ni nek is szem be sül nie kel -
lett egy je len tős tra u má val éle te so rán, az ál ta la 1956-ban át él tek ki me rí tik a
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ál tal tra u más ese mény nek ne -
ve zet te ket.5 Több szo mo rú, tra gi kus do log tör tént vele éle té ben: gye rek ko ruk ban
meg halt egy test vé re, át él te a vá ro son ke resz tül ha la dó fron tot, imá dott any ja és
apja szin te egy idő ben hal tak meg, fér je el hagy ta… Azon ban va ló di tra u má nak ta -
lán csak a fal hoz ál lí tá sos tör té ne tet élte meg, ami kor el hur col ták ott ho ná ból, és te -
he tet le nül vár ta eset le ges ki vég zé sét.

Esz ti néni ak kor, köz vet le nül az ese mé nyek át élé se után nem be szél he tett a
vele tör tén tek ről, hi szen tar ta nia kel lett az eset le ges kö vet kez mé nyek től (ahogy a
po li ti kai hely zet ala kul). Csa lád ja ter mé sze te sen tu dott a tör tén tek ről, de ott hon
sem mer tek er ről be szél ni, a tra u ma nem hi te le sí tő dött a fé le lem mi att, ez tet te a
dol got va ló di tra u má vá.6 Ké sőbb, ami kor vissza állt az ál ta la rend nek tar tott rend,
sem be szélt az ese mé nyek ről, fel te he tő en szin tén ami att, hogy ret te gett at tól, hogy 
ha újra fel for dul a vi lág, is mét meg es het vele ha son ló; de a va la me lyest meg szi lár -
dult rend szer is so ká ig a „kol lek tív am né zi át” tá mo gat ta ’56-ra vo nat ko zó an.7

Azon ban in ter jú ala nyom mos ta ná ra még is ko he rens narratívába fűz te össze az ál -
ta la át él te ket, amely bi zo nyá ra azért is könnyen ment, mert az ön bi zal mat szer zett
ha ta lom egy ér tel mű en neki adott iga zat, mel let te állt ki (ha nem is sze mély sze -
rint), és azt kép vi sel te, hogy az Esz ti né nit el rab lók kül föl di ügy nö kök, hor thysta
emig rán sok és ha son lók ál tal fel buj tott bű nö zők vol tak, akik a nép el len sé gei, és
akik től meg vé di a szo ci a lis ta tár sa da lom a hí ve it „az élet ren des, nor má lis ke rék -
vá gá sá ban”.8
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Esz ti néni biz tos volt ab ban, hogy az igaz ság az ő ol da lán áll, és – esz mé i nek
igaz ság vol tá tól füg get le nül is – jó em ber ként de fi ni ál ta ön ma gát, akit ép pen em be -
ri es sé ge, sze ret he tő sé ge mi att hagy tak élet ben, és aki ezt a tu laj don sá gát a ké sőb bi -
ek ben is meg őriz te. (Itt azt sejt jük, hogy meg men té sé ről szó ló tör té ne te in kább vé -
de ke ző me cha niz mus, és nem a va ló ság volt, hi szen a ké sőb bi ek ben nem vé gez tek
ki sen kit a vá ros ban.) Ez zel az ál lí tá sá val vi szont meg men tet te ma gát at tól, hogy va -
la mi fé le „nárcisztikus hát rá lás ba” kezd jen,9 hogy énje olyan sé rü lé se ket szen ved -
jen, ami vel ki vo nó dik a tár sa da lom ból. Bel ső, jó tár gya te hát nem mond ta fel a
szol gá la tot, én jé nek nem kel lett meg kér dő je le ződ nie. Ép pen el len ke ző leg: va la mi -
faj ta nárcisztikus elég té telt je len tett szá má ra a tör té net vég ki fej le te, és nem a sze ren -
cse (sors, gond vi se lés stb.) vagy az el rab lói em be ri es sé ge meg nyil vá nu lá sa ként
ér té kel te a meg sza ba du lá sát, ha nem csak is sa ját ér de me i nek tu laj do ní tot ta: an nak,
hogy nem tett olyat, ame lyet a kör nye ze te el íté len dő nek tar tott, így el len fe lei fel -
men tet ték az „ön kri ti ka gya kor lá sa” alól – a Párt ról nem is szól va.10

Az ese mé nyek ilyes faj ta át dol go zá sa azon ban fel te he tő en igen nagy erő fe szí té -
sé be ke rült, de mára töb bé-ke vés bé meg bir kó zott a fel adat tal – azt, hogy az ese mé -
nyek dön tő ha tás sal vol tak az éle té re, min den eset re jel zi, hogy kér dés nél kül
be szél nie kel lett a do log ról, ami kor már kel lő en biz ton ság ban érez te ma gát az in -
ter jú ban. A sa ját egyen sú lyá nak meg tar tá sa vi szont ak ko ra erő fe szí tést igé nyelt
tőle, hogy nem ju tott ere je a kis lá nyá val fog lal koz ni, ho lott ő is ré sze se volt a tra u -
má nak, és in kább ta ga dás ba vo nult lá nya tra u ma-ér zé ke lé sét és emlékezetét ille-
tően, mint elismerje, nem volt képes megvédeni őt a nyomasztó élménytől.

Krisz ti na pe dig, ha ta lán ha lál lal való tény le ges szem be sü lést nem élt át, mint
az any ja, de meg kel lett ta pasz tal nia az el sőd le ges vé del me ző je, az any ja esz köz te -
len sé gét, ki szol gál ta tott sá gát, aki a fe nye ge tő, élet te rük be be ha to ló kül vi lá got
nem volt – nem is le he tett – ké pes az adott hely zet ben el len sú lyoz ni.11 Rá adá sul
Krisz ti na ek kor há rom éves volt, te hát olyan kor ban volt, ami kor kü lö nö sen szük -
sé ge lett vol na az apa kö zel sé gé re,12 ehe lyett a sze re tett apa ma gá ra hagy ta őt.
Any ja bi zo nyá ra el le he tett fog lal va a fess férj el vesz té se fe let ti fáj dal má val
(a fény kép né ze ge tés köz be ni re ak ci ó ja alap ján), és az új eg zisz ten cia megte rem té -
sé vel a vá lás után, így nem tu dott kel lő en tö rőd ni gye re ke ér zé se i vel. Te hát Krisz -
ti ná nak a tra u ma előt ti tárgy kap cso la tai sem vol tak ide á lis nak mond ha tók, sőt
tárgy vesz tés-so ro za tok érték ezt megelőzően, hiszen mind apjától, mind szü lővá -
ro sá tól röviddel a nevezetes eseményeket megelőzően kellett elbúcsúznia.

Krisz ti ná nak ugyan ak kor nem ju tott osz tály ré szül any ja tár sa dal mi elég té te le,
a rend szer új bó li meg szi lár du lá sá nak meg ta pasz ta lá sa, leg alább is kog ni tív szin -
ten sem mi kép pen – így nem ta pasz tal hat ta meg, nem le he tett biz tos a vi lág „új bó li 
ke rek sé gé ben”. Nem vi gasz tal hat ta ma gát az zal sem, mint Esz ti néni, hogy ér de -
me i re való tekintettel szabadult meg az életére leselkedő ve szély től.

A kis lány ugyan úgy ál do za ta volt a tra u má nak, mint az any ja, de más ként volt
kény te len vé de kez ni. A szá má ra min den kép pen fel dol goz ha tat lan nak tűnő él -
mény re enkapszulációval re a gált, va gyis énje mint ha kap szu lá ba zár ta vol na ön -
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ma gát, ki re keszt ve a ve szé lyez te tő in ge rek hal ma zát.13 „Hi va ta lo san” ő csak egy
tu dat lan kis lány volt, aki nem fog ta fel, mi tör té nik; aki szin te azon nal el fe lej tet te a 
tör tén te ket; aki so ha sem be szélt ar ról az éj sza ká ról, mert nem volt mi ről be szél nie
– leg alább is az any ja sze rint. Nem ala kul ha tott ki ko he rens narratívája az eset ről,
mert nem bá to rí tot ták arra, hogy szö ve get ké szít sen az ál ta la át él tek ről, és fel sem
me rült a kör nye ze té ben, hogy en nek más kép pen kel le ne len nie. Kestenberg sze -
rint a gye rek-túl élők, akik szüleiktől azt hallották, hogy nem is emlékezhetnek a
történtekre, nem mernek emlékezni – akár Krisztina.

Ter mé sze te sen itt nem a szü lő volt az erő szak te vő, ahogy Ferenczi nyelv za var -
ról szó ló ta nul má nyá ban,14 azon ban bi zo nyos szem pont ból itt is sa já tos nyelv za -
var, kom mu ni ká ci ós za var állt elő gye rek és fel nőtt kö zött: az anya biz tos volt
ben ne, hogy gye re ke jól van, és sa ját sé rel mé re kon cent rált, míg Krisz ti na ki szol -
gál ta tot tá vált az él mény nek, nem volt mel let te tanú, aki hi te le sí tet te vol na az ál ta -
la ér zé kel te ket, aki se gí tet te vol na a tra u ma fel dol go zá sá ban. Krisz ti na te hát
„be zá rult” az ak ko ri él mé nyek re vo nat ko zó an. Bi zo nyá ra nem csu pán ez az él -
mény állt a hát te ré ben an nak, hogy ilyen ha tá ro zott nak, ke mény nek tűnő hölgy
vált be lő le, de sze mé lyi sé gé nek ala ku lá sá ban még is min den bi zonnyal ha tott ez
az eset: fel te he tő en traumatikus ko ra érett ség jel le mez het te az eset után,15 és bi zo -
nyá ra a tra u ma is köz re ját szott ab ban, hogy édes any já tól még ma is el sza kít ha tat -
lan nak tű nik, mint ha vé del mez né a fe nye ge tő kül vi lág tól.16

Azon ban úgy tű nik, a kap szu lák oly kor 50 év után is ki nyíl nak (bi zo nyá ra se gí -
tet te a vele tör tén tek át gon do lá sát az 1956-os for ra da lom ke rek év for du ló ja).
Krisz ti ná ban nyil ván fel sem me rült, hogy pszi cho te rá pi át vál lal jon, azon ban
még is min dig mó dot ta lált arra, hogy a szin tén em lé kek, sze mé lyes ta pasz ta la tok
és ér zé sek kö zött ku ta tó tör té nész mel lé ke rül jön, ami kor a szá má ra még is csak a
gyö ke re ket je len tő anya a múlt já ról me sél. Eb ben a múlt ban azon ban nem ka pott
he lyet, akár az any ja ’56-os él mé nye i ben: in ter jú ink alatt az any ja el ső sor ban ma -
gá ra kon cent rált, a maga szá má ra for mál ta a szö ve get, ép pen úgy, mint 50 éve.
Még ami kor a kis lány meg is je lent a konk rét tör té net ben, ak kor sem gon dolt rá
túl élő-társ ként, sőt el ve tet te azt a le he tő sé get, hogy él mé nye le het ne a traumáról.

Az át tö rést a ta lán a ke dé lyes, asz tal mel let ti cse ve gés, az in ter jú hely zet ből tu -
laj don kép pen ki lé pő fény kép né ze ge tés és a „Krisz ti kém” meg szó lí tás, va gyis a
bálinti „jó reg resszió” hoz hat ta meg. Az anyai narratíva ki egé szí té se és hely re iga -
zí tá sa, egy 50 éve néma kis lány meg szó la lá sa döb be ne tes és ka tar ti kus ere jű volt,
és biz tos vol tam ab ban, hogy úgy és csak is úgy tör tén he tett min den, ahogy Krisz -
ti na ak kor meg je le ní tet te: a tra u ma kéz zel fog ha tó kö zel ség be ke rült. Krisz ti na a
„vi rág sze rű” le ülé sé vel mint ha fi zi ká li san is vissza he lyez ke dett vol na a tö ré keny
há rom éves kis lány sze re pé be, ez zel ér ze lem és tar ta lom még in kább össze köt he tő
volt (ami Henningsen szerint különlegesen fontos a PTSD látens megnyilvánulási
formáinak gyógyításában).

Ter mé sze te sen itt a tény le ges re pa rá lás ról, te rá pi á ról szó sem le he tett, azon ban 
sa ját meg szü le tő val lo má sa, a két „tanú” döb be ne te, any ja cso dál ko zá sa és meg -
jegy zé se („Le het, hogy iga zad van”) va la me lyest pó tol ta azt a hi ány zó sze mélyt,
aki nek ott kel lett vol na len nie a tra u mát el szen ve dett kis lány mel lett: va la mi fé le
ké sei ta lál ko zás ra, össze kap cso ló dás ra ke rült sor a tra u ma két ál do za ta kö zött.
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A mama sa já tos mű kö dés mód ja, a ne vet te tés is jó té ko nyan ha tott, bár utó lag né -
mi képp bi zarr nak tű nik ez a meg ol dás. Ak kor he lyén va ló volt, va ló szí nű leg azért, 
mert – miként Hárdi Lilla fogalmaz – „a ne ve tés és a hu mor a leg jobb gyógy szer a sé rü -
lé sek gyó gyí tá sá ban”.17

Tör té ne ti in ter jú és tra u ma

„A tra u ma fer tő ző” – ál lít ja Judith Herman.18 Ter mé sze te sen nem a ra gá lyos be -
teg sé gek ter je dé sé hez ha son ló fer tő zés ről van szó, ha nem ar ról, hogy a tra u ma-
tizált pá ci en sek te ra pe u tái kény te le nek meg ta pasz tal ni, hogy a gyöt rő él mé nyek
sú lya a pá ci en sek el be szé lé se nyo mán őket is „nyom ni kez di”, mint ha ők ma guk
is szem ta núk ká, túl élők ké vál ná nak, akik bor zal mas ese mé nye ken men tek vol na
ke resz tül: az így ke le tke zett rend kí vül in ten zív át té te li ér zé se ket oly kor igen csak
ne héz el vi sel ni.19

A tör té ne ti in ter júk ké szí tő je néha „nagy tör té né sek ről” fag ga tó zik, amely nek
bi zo nyos as pek tu sai szá mos eset ben tra u mát je len tet tek az in ter jú alany szá má ra
(bár – mint lát tuk – a 20. szá zad ku ta tá sa kap csán „ké ret le nül” és vá rat la nul is fel -
buk kan hat ilyes mi). A soá túl élő i nek, a front ka to nák erő sza kos ko dá sa it vagy az
ál lam vé de lem kín zá sa it meg ta pasz tal tak em lé ke i nek hall ga tá sa ak kor is meg le he -
tő sen meg ter he lő fel adat, ha az él mény át dol go zó dott, ta pasz ta lat tá ala kult át – hi -
szen az ef fé le tör té né sek tá vol es nek mind at tól, amit nor má lis nak, em be ri nek
vagy ép pen el vi sel he tő nek ér zünk. Azon ban mi vel a tár sa dal mi tra u má kat át él tek 
nagy ré sze ese té ben nem hi te le sí tőd het tek és nem in teg rá lód hat tak a vele tör tén -
tek, a seb nem gyógy ult be tel je sen, és an nak ki nyí lá sa kor (mely a kellő biz ton-
ságot és odafigyelést tartalmazó helyzetben várható) az élmény csakugyan kéz -
zelfogha tó vá, a trauma „fertőzése” megtapasztalhatóvá válik.

Az oral history for rás ként tör té nő fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban leg in kább azt
ki fo gá sol ják, hogy az ef fé le be szél ge té sek túl sá go san szub jek tí vek és nem azt örö -
kí tik meg, „ami va ló já ban volt”. Nos, a tör té ne ti in ter júk alap ján va ló ban nem tö -
re ked he tünk a múlt re konst ru á lá sá ra,20 hi szen el ső sor ban a múlt ról szer zett kor-
társ be nyo má sok ról, ta pasz ta la tok ról, az in ter jú alany em lék ké pe i ről nyer he tünk
is me re te ket.21 Azon ban – bi zo nyos szem pont ból – ép pen a tör té ne ti in ter júk ré vén
ke rül he tünk a leg kö ze leb bi kap cso lat ba az „ahogy volt tal”, hi szen a ta pasz ta lat tá
nem ala kult tra u ma-él mé nyek elő buk ka ná sá val be pil lan tást nyer he tünk az in ter -
jú alany tény le ge sen meg élt egy ko ri ér zé se i be. Ter mé sze te sen az oral historynak
ilyen ese tek ben sincs le he tő sé ge an nak meg mu ta tá sá ra, hogy mi tör tént va ló já ban
– a tra u ma töb bi sze rep lő jét, a konk rét hely ze tet nem lát juk –, de az zal szem be sül -
nünk kell, hogy mi lyen mó don ér zé kel te be szél ge tő tár sunk a múlt nak azt a bi zo -
nyos pont ját. A tra u ma egy ko ri el szen ve dő je a meg nyí lás pil la na ta i ban mint ha
egy szer re lé tez ne a múlt ban és a je len ben: ter mé sze te sen tes ti leg min den kép pen a
je len ben tar tóz ko dik, de mint ha a múl tat el be szé lő, meg fe le lő tá vol ság tar tás sal
bíró po zí ci ó ja ek kor meg ren dül ni, vagy in kább gyö ke re sen mó do sul ni lát sza na, és 
az egy ko ri tör té né sek – él mé nyei fel tá rá sá val – szin te élő vé vál nak a je len ben.
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Az el hang zó sza vak, a nonverbális meg nyil vá nu lá sok a múlt ról val la nak, ám az
el be szé lő ilyen kor sem mi kép pen nem csu pán, nem el ső sor ban „for rás köz lő”: a fel
nem dol go zott, a múlt egy sze le té vé ala kul ni még nem tudó tra u ma be áram lik az
„itt és most”-ba, és a ku ta tó nem a konst ru ált vagy töb bé-ke vés bé re konst ru ált
múlt tal, ha nem ak tu á lis és va lós fáj dal mak kal szem be sül, me lyek ugyan az egy-
ko ri ese mé nyek nyo mán ke let kez tek, ám a be szél ge tés nyo mán fel sza kad tak.

A tör té ne ti in ter júk ké szí tői úgy vé lik, a szó be li for rá sok kal tör té nő mun ka
min den kép pen fel té te le zi a sine ira et studio ta lán a szo ká sos nál is hang sú lyo zot -
tabb ér vé nye sü lé sét.22 Azon ban a tra u ma be tö ré sé vel mind ez elég te len nek tű nik
az adott hely zet ben, a „kap szu lák” fel nyí lá sa kor, a ve lünk szem ben ülő em ber ál -
tal túl élt bor zal mak kal tör té nő szem be né zés kor a for rá sok ku ta tó ját szin te el -
áraszt ják a hal lott rém sé gek, és hir te len me ne kü lés re fog ná a dol got vagy ép pen
le tag lóz va, meg né mul va ku po rog a szé ken; ma gá ban át koz za a na pot, ami kor in -
ter jú ké szí tés be (eset leg: tör té ne lem ta nu lás ba) fo gott; hir te len egy sem mit mon dó
slá ger vagy egy mí ves – bár a hely zet hez a leg ke vés bé sem illő – vers kezd za ka tol -
ni a fü lé ben meg ál lít ha tat la nul; szá nal ma san je len ték te len nek és ha szon ta lan nak
lát ja ku ta tá si té má ját és ad di gi ered mé nye it; cso dá la tot érez az el be szé lő iránt
vagy ép pen szé gyen ke zés önti el – sze mé lyi sé ge és a pil la nat nyi hely zet függ vé -
nyé ben. Va gyis az oral historyval fog lal ko zó olyan in ten zív ér zé se ket kény te len át -
él ni, ame lyek el vi se lé sé re ke vés nek érzi a tőle meg kö ve telt rész re haj lás men tes,
el fo ga dó at ti tű döt: meg ta pasz tal ja a tra u ma fer tő zé sét.

Az oral history ke re te in be lül nem vé gez he tő pszi cho te rá pia, hi szen nem erre
szer ződ tünk be szél ge tő tár sunk kal (nem szól va az egy ál ta lán nem mel lé kes kép -
zett ség be li aka dá lyok ról), nem tö re ked he tünk a be szél ge tő társ gyó gyí tá sá ra, bár
min den kép pen szem előtt tar tan dó, hogy le he tő leg ne árt sunk az előt tünk meg -
nyí ló sze mé lyi ség nek. Ta lán a hely zet el hor do zá sá val, a meg ér tő fi gye lem mel te -
he tünk a leg töb bet ilyen kor, ami től nem föl tét le nül nö vek szik tör té ne ti tu dá sunk,
de ta lán se gí ti a tra u ma hi te le sí tő dé sét, a sze mé lyi ség be in teg rá ló dá sát. A tör té ne -
ti in ter jú nem gyógy szer, nem gyógy mód, ám még is ren del ke zik re pa rá ló funk ci -
ók kal.
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