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a kelet-ukrajnai, 2014 ótamindmáig hibrid háborúként emlegetett konfliktushelyzet
többezeremberéletétkövetelte,köztükcivilekétéskatonákétegyaránt,smindemel-
lett százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat az ellehetetlenült életkörülmények
miatt. a háború nemcsak gazdasági vagy fizikai károkat okozott, hanem egy sokkal
intenzívebbésmélyebbsérüléstis,amelyaháborúbanrésztvettkatonáktársaskap-
csolataira,valamintbelsőlelkiegyensúlyáraisrányomtabélyegét.vizsgálatomsorán
ígyarrakeresemaválaszt,hogymilyenmódonjelenikmegakatonákélettörténeteiben
azaz időszak,amelyetakelet-ukránháborúbantöltöttek,továbbáaz is,hogymilyen
hatástgyakorolnakahétköznapokraazottmegéltesemények.

akelet-ukrajnaiháborúéskialakulásánakelőzményei

1991.augusztus24-énváltfüggetlennéaszovjetunióbólkiválóukrajna.afüggetlene-
dést követően az ország élén álló politikusok hol az Európai unió, hol pedig
oroszországirányábanpróbáltákintegrálniazországot.

csaknemegyévtizedetigénylőelőkészítőmunkaután2013novemberénekvégén
tervezte ukrajna aláírni az Európai unióval a Társulási Megállapodást (association
agreement),ámukrajnavisszalépettazaláírástól.atörténtekhatásáraKijevben,majd
országosanistiltakozásokkezdődtek,amelyek2014februárjábanvéresutcaiharcok-
ba torkolltak.viktor Janukovicsállamfőelmenekültazországból, akormányfőpedig
lemondott.MárciusbanoroszországelfoglaltaaKrímet,áprilisbanpedigakétlegkele-
tibbmegye,donyeckés luhanszk területénkezdődteka terület birtoklásáért súlyos
harcok,melyekmindamainapignemértekvéget.

az országban 2014 és 2015-ben összesen hat ízben indultmozgósítás. ukrajna
nyugati részén, legfőképpKárpátaljaés ivano-Frankivszkmegyébensorrahagytákel
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otthonaikat amozgósítás által érinthető férfiak. oleg bojkónak, az ukrán hadsereg
vezérkarifőnökségevédelmiésmozgósítás-tervezésifőosztályvezetőjénekelmondása
alapjánKárpátaljánamozgósításáltalérintettszemélyekcsaknem75%-aelérhetetlen-
nekbizonyult,mivelkülföldöndolgoztakvendégmunkásként.(origo2015)Ezidőtájt
gyakorijelenségnekszámítottazis,hogyahelyilakosokbékéstüntetéskereteinbelül
ahadkiegészítőparancsnokságmunkájátútlezárásokkalpróbáltákmegakadályoznia
behívókkézbesítésében.szárnyrakapottegyebekközöttazahíris,hogyKárpátalján
aránytalanultöbbbehívótküldenekkiazembereknek,mintmásmegyékben.Eztazon-
banazukránkülügyminiszter,PavloKlimkincáfolta.Elmondásaalapjánszósemvolt
etnikaimegkülönböztetésrőlamozgósításokalatt.(Kocsis2015)amozgósításihullá-
moksoránnagyjából3000főthívtakbeKárpátaljáról,80kárpátaljaikatonavesztette
életét a harcokban (ebből 8magyar nemzetiségű), valamint a hazatértek közül 38
főnekállapítottakmeghadirokkantságiellátmányt.(24.hu2016)

Traumaésposzttraumásstressz-szindróma(PTsd)

aháborúmindigolyanélethelyzetetidézelő,amelybenatársadalmiértékrendésviszony-
rendszer felbomlik, valamint veszélybe kerülmagaaz élet is.Mindezekazonbannem
maradnakkövetkezményeknélkül–főképplélektaniszempontbólnem.ahibridháború
(MTi2017)ahazatértkatonákszámárafizikaisérüléseikmelletttalánmégnagyobbsérü-
léstokozottlelkilegésmentálisan.Ennekokakéntszámtalanokotfelhozhatunk,dealeg-
főbb talán mégis a felkészületlenség – individuális és nemzeti szinten egyaránt.
Felmerülhetakérdés,vajonaháborúszörnyűségeitátéltkatonákhogyantudnakújranor-
máliséletetélniésbeilleszkedniatársadalomba.Milyensegítségrevanszükségük?

számosszakirodalomfoglalkozikatraumávalésatraumákfeldolgozhatóságával.
azeredetipszichoanalitikuskontextusszerintatraumahozzátartozikazembertársa-
dalmilétéhez,sőtmitöbb,alaptapasztalatkéntkísérivégigazegyéneket,életútjuktól
függetlenül.azemberéletérehatástgyakorlótraumatikusemlékeklényegébentársa-
dalmimivoltábólerednek.ámavalóditrauma,avagytraumatikusélményerősenfesze-
getiaszavakbaönthetőséghatárait–képes-emegértenivalahaegykívülálló,amitő
maganeméltátszemélyesen?aválasz:nem.aztraumatikusélményekamegfogal-
mazhatóságakadályaiésa társadalomáltali közömbösséggelmagárahagyják,kire-
kesztik az egyént a fájdalmával. (Keszei 2012, 11–13. p.) ami a tüneteket illeti, az
egyestraumatikuseseményeketlegtöbbszörazerősnegatívérzelemteszimaradandó
emlékké,ígytehátazérzelmekszerepekiemeltjelentőséggelbír.Előfordul,hogyatrau-
matikus érzelmek gátolják a történtek felidézését, ám legtöbbször mégis ennek az
ellenkezőjetörténik.(Rubin1995,1–15.p.)általábanegy-egyemlékfeldolgozhatatlan-
ságaaspontán,szándékolatlanfelidézésbenjelenikmeg.Ekkorjelenikmegazelfojtás
ésagondolatelterelés.(Keszei2012,16–17.p.)

azáltalánosságbanelőfordulóemberi tapasztalatoktóleltérő,pszichológiai szem-
pontbóltraumatikuseseményt(pl.természetikatasztrófa,háború,autóbaleset)köve-
tőenazegyénbenkialakulegyszorongásoszavar,melynekkövetkeztébenafentebbfel-
sorolttünetekenkívülmegjelenikazérdektelenségisakorábbitevékenységekiránt,az
elidegenedésmásoktól,valamintvegetatív,diszfóriáséskognitívtünetekisjelentkez-
hetnek.(unoka–Purebl–Túry–bitter2012,156.p.)
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Máratrójaiháborútkövetőidőszakbólismaradtakránkfeljegyzésekegy-egytrau-
makövetkeztébenmegjelenőbénítófélelemről.Hisztériánakésszimulációnakhittéka
traumánátesettháborúskatonáktüneteit,aztgondolván,hogycsakkiakarnakbújnia
harcikötelezettségeikalól.aztánkésőbb,azelsővilágháború idejénmárkatonaszív-
nek, gránátnyomásnak vagy gránátsokknak, esetleg harctéri neurózisnak hívták (a
pszichológiábanshellshocknévenváltismertté),amelynektüneteitömegesenjelent-
keztekatúlélőknél.(Erős2015,137–148.p.)arendellenességgel,vagyinkábbbeteg-
séggelakkorkezdtekeljobbanfoglalkozni,amikoravietnámiháborúttúlélőkatonák
hasonló tünetekről, így tehát felfokozott éberségről, rémálmokról, emléktörésekről
(flashback),atudatotmegszállóvillanóképekről,hallucinációkról,szorongásról,reme-
gésről,valaminthirtelendühkitörésekrőlszámoltakbe.aközöspontmindannyiukéle-
tében egy-egy életveszélyes helyzet átélése, esetleg közeli hozzátartozóik és egész
addigistátusukelvesztésevolt.így1980-tól,azamerikaiPszichiátriaiTársaságönálló
mentáliseredetűrendellenességkéntállapítottamegatünetegyüttest,sposzttraumás
stresszszindrómának(PTsd)nevezteel.akutatásokbólegyértelműenleszűrhető,hogy
a PTsd esetében főképp háborús betegségről beszélhetünk. a vietnámi háborúban
részt vett katonák csaknem negyede volt érintett a tünetegyüttesben. (Pemberton
2016,113–114.p.)

akutatásokbólaziskiderült,hogyaposzttraumásstresszbetegségbenérintetteknél
sokkalnagyobbazesélyegyébegészségügyiproblémákkialakulására,mintpéldáula
diabétesz,szívbetegség,depresszióvagyfüggőségek.Ezekaszemélyekjóvalnagyobb
aránybanlehetnekmunkanélküliek,vagyjelentkezhetnekproblémákaházasságukban.
a PTsd sokszor azért is számít nagyobb problémának, mert a PTsd-ben szenvedő
embereketkörnyezetükgyakrannemveszikomolyan,vagylegalábbisnemakkoramér-
tékben,mint egyéb betegségeknél, amelyek testi tüneteket produkálnak. a betegség
sorána félelemérzetért felelősún.amigdala,azagybanmélyen fekvőneuroncsoport,
nemmindig képes különbséget tenni a tényleges és a jelentéktelen veszélyforrások
között,éppenezértabetegségbenérintetteknél,legfőképpakatonáknálnagyonsokáig
fennállhatnakabénítóemlékbetörések,méghaa legkisebbdolgok isemlékeztetika
traumatikusélményre(pl.tűzijáték,kutyaugatásstb.–Pemberton2016,115–116.p.).

a terápiasokrétű lehet.azembernekkét lehetőségevan:megváltoztatjaakrízis-
helyzetet,vagyatüneteketenyhítőmódszereketválaszt.Ebbenazesetbenjelentkez-
nekazún.önvédőmechanizmusok(pl.elfojtás,izoláció,szerepjátszásstb.–Friedrich
2017,62.p.)

akutatásmódszertanijellemzői

vizsgálatomsoránélettörténetielbeszélésekáltalakelet-ukránháborúbanrésztvett
kárpátaljai katonák (önkéntes és korábban sorkatonai szolgálatot letöltött) háborús
élményeit, emlékeit, tapasztalatait kívántamösszegyűjteni és feldolgozni. legfőképp
arravoltamkíváncsi,hogyamegkérdezettekélettörténeteibenmilyenhelyetfoglalela
szolgálati időszak, a kelet-ukrajnai megyékben töltött idő alatt milyen körülmények
között teljesítettek szolgálatot, valamint arra, hogy az ottmegélt eseményekmilyen
hatást gyakorolnak napjainkban rájuk. Ezen kívül arra is kíváncsi voltam, hogy az
önkénteskatonákesetébenmilyenmotivációkjelentekmegarészvételkapcsán.
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atémaérzékenységéből,aktualitásábólésfeldolgozatlanságábóladódóanegyértel-
művoltszámomra,hogylehetőségszerintélettörténetiinterjúkonkeresztülvizsgálód-
jam,ámhaahelyzetúgykívánja,témaorientáltéletútinterjúkformájábantegyemazt.
azinterjúalanyokfelkutatásánálhólabdamódszertalkalmaztam,ugyanisnehezenfel-
lelhetőmintalévénproblémákléptekfelafelkutatástilletően.ahadkiegészítőparancs-
nokság, amely a mozgósításért felelős szervek egyike, csak hivatalos dokumentum
ellenébenszolgáltattavolnakiakárpátaljaimobilizáltszemélyeknévsorát.ahólabda
módszer alkalmazásával 17 potenciális interjúalanyra tettem volna szert, ám ezek
közülháromszemély jelenlegkülföldöndolgozik (főlegcsehországban),két személy
nemszeretettvolnabeszélniatémáról,kétszemélypedigaháborúbólvalóhazaérke-
zésétkövetőenvégetvetettazéletének.

aténylegesmintateháttízszemélyreredukálódott,amelybőlhármanönkéntesen
vettek részt a háborúban, heten pedigmozgósított, korábban sorkatonai szolgálatot
betöltöttszemélyek.életkorukattekintve22és60évközöttiférfiakrólbeszélhetünk,
lakóhelyüket tekintve főképp a beregszászi járásban, emellett a Munkácsi és az
ungvárijárásbanélők.amegkérdezettekfelemagyarnemzetiségű(5személy),három
személy vegyes házasságból született, de a magyart tekinti anyanyelvének, ketten
pedig ukrán nemzetiségűek. interjúalanyaim iskolai végzettségük tekintetébenmeg-
oszlanak:két személyegyetemidiplomával,háromérettségibizonyítvánnyal,négyen
szakközépiskolai, egy személy pedig általános iskolai végzettséggel rendelkezik. az
interjúkidőtartamaátlagosan67perc,felvételükhelyszínefőképpaberegszászijárás-
banvolt.

személyiségjellemzők,önreprezentációk

Máraz interjúkkezdeténfeltűnt,hogya legtöbbmegkérdezettközépiskoláskoraóta
katonaszeretett volna lenni.akatonaság tehátegyfajtapresztízsként jelenikmeg–
olyanmunka,amelynémiképptársadalmielismeréstés„jóéletformát” is jelentegy-
ben.amintábakerültszemélyektöbbségénélakatonaiéletformáravalónyitottsága
középiskolavégeztével,akötelezősorkatonaiszolgálatkereteinbelülbontakozottki.
Egyikinterjúalanyomazonbanarrólszámoltbe,hogyaháborúbavalóönkéntescsatla-
kozásátisakatonaiéletrevalóérdeklődésemotiválta,méghaugyanveszélyesebbnek
bizonyultisakötelezősorkatonaiszolgálatteljesítésénél.akatonaiéletformaameg-
kérdezettekszerintegyszerűnekbizonyul–azegyéntnemterheliamindennapokprob-
lémája,amegélhetéshezszükségeseszközökkeliselvanlátva,mindösszecsakazo-
katafeladatokatkellelvégeznie,amikkelafelettesemegbízza.

„(…) van, aki szereti ezt az életet, ezt a katonai életet. (…) Elmész oda, gyakorlatilag
nincs családod, de ha van is, szereted azokat a körülményeket. Szeretsz inni, szeretsz
bulizni, nincs benned annyira az a félelem, hogy most meg fogsz halni, akkor ez elég jó
életforma.” (45 éves férfi)

„(…) otthon, na a civil életben kezdődik a sok gond, menni kell dolgozni, menni kell
venni valamit, menni kell… Mindig gondolkodni kell valamin, hogy hogyan legyen
tovább, igaz? Ott viszont nem gondolkodsz rajta, hogy jaj, most mi lesz ha…? Ott vala-
hogy… Ott egyszerűen tudod, minden porcikáddal érzed, hogy túl kell, hogy éld, és min-
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1.  magyar 25 egyetemi 
végzettség 

testnevelést 
tanít  

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt) 

Munká-
csi járás 

89 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

2.  vegyes 
házasságból 
született, de 
a magyart 
tartja anya-
nyelvének  

35 szakközép-
iskola 

rendezvény-
szervező 
cégnél 
dolgozik 
külföldön 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Ungvári 
járás 

85 perc Skype-os 
beszélgetés, 
mivel Cseh-
országban 
tartózkodott 
az alany az 
interjúfelvétel 
idején 

3.  magyar 29 szakközép-
iskola 

munkanél-
küli 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

75 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

4.  magyar 60 érettségi 
bizonyít-
vány 

nyugdíjas önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás 

65 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

5.  vegyes 
házasságból 
született, de 
a magyart 
tartja anya-
nyelvének 

22 érettségi 
bizonyít-
vány 

bolti eladó önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás  

76 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

6.  ukrán  58 nyolc 
általános 

építő-
munkás 

önkéntes 
katona 

Bereg-
szászi 
járás 

64 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

7.  magyar  44 szakközépi
skola 

építő-
munkás 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt)  

Bereg-
szászi 
járás 

78 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

8.  ukrán 45 egyetemi 
diploma 

matema-
tika- tanár 

mobilizált 
(koráb-
ban sor-
katona 
volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

44 perc Az interjú-
alany munka-
helyén ké-
szült az 
interjú 

9.  magyar 24 szakközépi
skola 

munkanél-
küli 

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt) 

Bereg-
szászi 
járás 

49 perc Az interjú-
alany ottho-
nában készült 
az interjú 

10.  vegyes há-
zasságból 
született, de 
az ukránt 
tartja anya-
nyelvének 

28 érettségi 
bizonyít-
vány 

internetszol-
gáltató 
cégnél 
dolgozik 

mobilizált 
(koráb-
ban ha-
tárőr volt)  

Munká-
csi járás 

40 perc Egy kevésbé 
forgalmas 
kávézóban 
készült az 
interjú 

 

dent meg kell, hogy tegyél, mindent megteszel. Nincsenek felesleges gondolatok,
semmi.” (35 éves férfi)



azinterjúkalapjánamásiklegfőbbszemélyiségjellemzőabátorságvolt,snemcsak
azönkéntesekesetében.Ezafajtabátorságfőképpamozgósításihullámokidejénvált
igazán érzékelhetővé, hiszen egyik személy fejében sem fordultmeg az a gondolat,
hogymegpróbáljonelmenekülniahatóságokelől–emeltfővelvállaltákamobilizálást,
sezzelmindazt,amiakelet-ukránrégióbanvártaőket.

„Én meg mindig olyan voltam világéletemben, hogy szerettem a törvényt betartani,
nem szerettem ilyen félre… lenni sose, na most mit tudtam én, hogy bujkáljak vagy ne
bujkáljak, hová bújjak (…)? Bementünk, aztán ennyi volt, kibírtuk.” (44 éves férfi)

„Nem tudtuk, hogy hová megyünk… merre… Akkor máshogy gondolkodtunk. De
még mai napig is, ha engem elvisznek, én nem fogok bujkálni, nem szeretek bujkálni…
Nekem van három rigolyám: sose kések, nem bujkálok, sose hazudok, csak akkor, ha
nagyon muszáj.” (24 éves férfi)

önkénteskatonákmotivációi

aszemélyiségjellemzőkkapcsánfelmerültbennemazakérdés,vajonmilehetaz,ami
azönkénteskatonákatmotiváltaabban,hogyközvetlenülrésztvegyenekakonfliktus-
helyzetben.Kétesetbenazttapasztaltam,hogyerősellenszenvetéreznekoroszország
iránt. Mindketten a szovjetunióban éltek több mint 30 évig, s ez az időszak nem
hagyottbennükkellemesemlékeket.Egyoroszországtólteljesmértékbenfüggetlen,a
nyugatfeléorientálódóukrajnátszeretnénekországuknak,amiértvéleményükszerint
tennikell–megkellvédeniazországot.Mindezekmellettmegjelenika„hasznosság”
fogalma,amiatársadalomszámáraahasznosállampolgártjelenti.

„Így engemet sokan lehülyéztek, leidiótáztak, hogy minek mentél te harcolni az
ukránokért, hát ukrán vagy te? Áruló, meg minden. (…) Aki élt a szovjet rendszerben,
az tudja, hogy ez a… ez a malom, ez a henger, ami elindul, ez a szovjet henger, ez
magától sose áll meg, csak ha megállítják. Mi, akik akkor éltünk, tudjuk, hogy mi az. A
szovjet rendszerben inkább nem szabad volt magyarnak lenni, most szabad. (…) De
amikor az ember látott olyan képeket, hogy a… az egész eseményeknek a szenvedő
alanya éppen az a gyerek, akit mutatnak, akinek az anyját szétlőtte az üteg, vagy
átment rajta a tank, látja a könnyeket, meg minden, nem… nem tudok mellette elmen-
ni. És… én úgy látom a dolgokat a világba, hogy nem szeretem a szélsőségeseket.
Semmilyen szinten. (…) Mentek a barátaim, mentem én is, van katonai múltam, itthon
meg úgy éreztem magamat, hogy azt az időszakot éltem át, hogy úgy éreztem, hogy
semmi haszon nincs belőlem. Ott meg olyan hasznosnak éreztem magamat, hogy na,
vagyok valamiért itt, van hasznom.” (60 éves férfi, önkéntes)

aharmadikönkéntesinterjúalanymotivációjaakatonaságra,akatonaéletformára
voltvisszavezethető.Elmondásaalapjánmárkiskoraótakatonaszeretettvolnalenni,
ésahogybetöltöttea18.életévét,egybőljelentkezettahadkiegészítőparancsnoksá-
gon.Ezidőtájtvettekezdetétazorosz–ukránháborúis,ámőtezsemtartottavissza
elhatározásától.

„Kiskoromtól kezdve olyan dolgok érdekeltek, hogy katona akartam lenni, utána
rendőr akartam lenni, de végül is maradtam a katonaságnál. És utána, hogy jött ez az
egész háborús dolog, akkor már elkezdődött, amikor én akartam menni, de ez engem
nem hátrált, nem tartott vissza, hogy most más dolgokba kezdjek, vagy szökjek el én
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is, mint a többi ember, ezért úgy döntöttem, hogy mégis megyek. (…) Hát… vállaltam.
Most mit lehetett csinálni? Igazából az volt a legszomorúbb ebben az egészben, hogy
otthon volt a feleségem, meg épp terhes volt. Két hónapos lehetett, és úgy búcsúztam
el tőle, hogy nem is tudtam, hogy hazakerülök-e, vagy sem.” (22 éves férfi, önkéntes)

Fogadtatás

amozgósításihullámoksoránegydologvoltbiztos:abizonytalanság.azinterjúalanyok
nem tudták, hová viszik őket ésmi fog várni rájuk. Tíz személyből kilencenukrajna
keleti megyéiben teljesítették szolgálatukat (az egyik önkéntes katona azonban
lemberg környékén, egy kiképzőbázison szolgált), így odessza, Harkov, donyeck,
luhanszkterületén,svoltközülük,akiapoklokpoklátismegjárta,debalcevét.(index
2015)amikorarrakértemőket,meséljenekarról,hogyanfogadtákőketahelyiek,min-
denkitől ugyanazt a választ kaptam: eltérően. a keletimegyékben élő emberek egy
részeféltaterületetvédőkatonáktól,illetveellenségnektituláltákőket,svoltak,akik
örültekésvalamilyenaprósággalpróbáltákmegkifejeznihálájukat.

„Valakik köpködtek, volt, akik szerettek minket, valakik azt várták, hogy mikor sza-
badítjuk már fel őket, ki hogy… emberektől függött. A fiatalság 99%-a azt akarta, hogy
legyenek felszabadítva, az idősek fele ide, fele oda. (…) Na, sok emberrel el lehetett
beszélgetni normálisan, és sok ilyen segítséget kaptunk tőlük. Nem tudott mit adni,
nem volt mit adnia, akkor adott egy 3 literes üveggel sós szalonnát. És mondta, hogy
ennyim van, ezt tudok adni, az én családom is éhezik, dolgozni nem járunk, a bányákba
nem vagyunk, mert nem működnek, ennyit tudok nektek adni, fiúk.” (24 éves férfi)

„(…) azt kérdezték, hogy ti megeszitek a gyerekeket? Mondom, miért ennék én gye-
reket? Hogy gyerekeket eszünk… Hát mert azt mondták, hogy mi gyerekeket eszünk,
arrafelé gyerekeket esznek, ahonnan mi jöttünk.(…) ők azt csinálják, amit bemagyaráz-
nak nekik. Abban hisznek. És ha azt fogják nekik mondani, hogy a tej fekete, akkor
abba fognak hinni. Ott manipulálhatók az emberek.” (22 éves férfi, önkéntes)

„Az ottani emberek, az a helyzet, hogy… hogy mondjam neked… Részben… Szóval
mi úgy mentünk oda, nekünk egyből azt mondták, hogy ne bízzatok meg senkiben, ne
vegyetek el senkitől semmit, mert ezek itt oroszbarát emberek. Nem Ukrajnához akar-
nak tartozni. Jól van. Történt egyszer, hogy a bázison voltunk, hogy odajött egy néni,
egy zacskó ilyen kisütött krumplis dolgokkal, érted, megsütötte olajban otthon. És jött,
hogy nesztek, fiúk, egyétek meg, mert tudom, hogy nincs mit ennetek.” (28 éves férfi)

interjúalanyaimelmondásaiszerintafőproblémanemis igazánaszakadárokkal
volt,hiszennemtőlükkellettmegvédeniegy-egyterületet,hanemazoroszkatonáktól,
illetvecsecsenésegyébnemzetiségűzsoldosoktól.amegkérdezettekegybehangzóan
aztavéleménytvallották,hogyaKelet-ukrajnábanélőemberekkönnyenmanipulálha-
tókésmegvesztegethetők,ígysokannemisakartákigazánazukrajnátólvalóelszaka-
dást,pusztáncsakanyagiérdekeikvezéreltékőket.

„Oroszok voltak. Fogságba is volt úgy, hogy ejtettünk közülük, és na, orosz papírok-
kal, orosz katonakönyvvel. Meg voltak a csecsenek... (…)A Kadirov-féle csecsenek azok,
akik az oroszok által felbérelt zsoldos katonák. (…) Voltak magyarok is. Egyik oldalon is,
másik oldalon is. Szerbek. Voltak, voltak. Mondhatni, hogy az egész tájékról.” (35 éves
férfi)
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étkezés,víz

Mintahogyazafentiekbenmáremlítésrekerült,ahelyilakosokközöttakadtak,akik
szívélyesenfogadtákakelet-ukrajnaiterületeketvédőkatonákat.szükségisvoltolykor
ahelyilakosokjóindulatára,ugyanisazétkezésésvízhiány,ígyatisztálkodásis,sok-
szornagyproblémátokozottakatonákszámára.Egyesalakulatokjólelvoltaklátvavíz-
zelésélelemmel,ezazonbannemvoltelmondhatómindegyikről.legfőképpazoknak
azalakulatoknakjelentettnagyproblémátavíz-ésazélelemhiány,amelyekolykoraktív
tűzharcbakerültek,sennekkövetkeztébenazélelem-ésvízszállítóautóáltalhasznált
útvonalak járhatatlannáváltak. interjúalanyaimavízhiánymellett legfőképpahúshi-
ánytemlítették–sokesetbenhónapokatkellettvárniukahhoz,hogyegy-egyétkezés
alkalmávalazalapvetőélelmiszerekenkívül,mintarizs,atésztavagyaburgonya,ne
csakhúskonzervetfogyasszanak.

„(…) volt olyan, hogy vizünk nem volt két hétig, volt olyan, hogy két hétig nem füröd-
tem. Ami az evést illeti, volt, hogy húst egy hónapban egyszer láttam, azt lehet monda-
ni, szerencsés nap volt. Amúgy ezeket a feldolgozott ételeket kaptuk, amik persze ehe-
tetlenek voltak. Ha akartál valamit enni, vagy valamit inni, ami normálisabb volt, azt
mind neked kellett megvenni. Tehát aki cigizett, kávézott meg szerette a hasát, annak
a fizetése rá is ment.” (45 éves férfi)

„Hát, amit tudott az állam, azt biztosított. Amit be tudtak hozni. Amit be tudtak
hozni, azt biztosították, de… Megmondom neked, kétszer ettem húst. Egyszer egy otta-
ni lakos adott nekünk egy disznót, egyszer meg lőttem én egy disznót, egy vaddisznót.
Akkor, kétszer ettünk disznóhúst. A többi hús az olyan volt, az a konzerv, az a tusonka,
meg a perlovka, meg ezek. Nekem azóta jóformán az összes fogam szétment. (…) álta-
lában forró vizet ittunk mindig, mert akkor abból kevesebb kell. Akkor egy napra a forró
vízből 7 deci elég volt, a forróságban, a melegben. Mert valamikor meg kellett, amikor
tudtak utánunk küldeni kaját, akkor vizet is küldtek, és akkor kellett fejenként 6 másfél
literes víz egy napra. Ez akkor volt, amikor csendesebb nap volt, amikor tudtak nekünk
hozni vizet, meg ilyesmit.” (24 éves férfi)

négyszemélyazonbanteljesenpozitívanítéltemegazétel-ésvízellátást.Elmondásuk
alapjánrendszeresenmegfelelőmennyiségűésminőségűvizetésételttudtakelfogyasz-
tani,segy-egyfőzésalkalmávalsikerültahazaiízeketisreprodukálniabajtársaknak.

azétel-ésvízellátásonkívültovábbiproblémánakszámítottanemmegfelelőöltö-
zet.azállamáltalbiztosítottegyenruhasokszornemharctérrevalóanyagbólkészült,
ígykönnyenszakadt,vagyakárlángraiskapott–életveszélybesodorvaezzelviselőjét.
akatonáknakváltóruhátsajátköltségenmaguknakkellettbeszerezniük,ugyaniscsak
egydarabegyenruhátbiztosítottakszámukra.sokesetbenakülönbözőalapítványok,
adománygyűjtőszervezetek,valamintönkéntescivileksegítettékakatonákataszüksé-
gesdolgok,mintaruházat,azélelem,vagymásalapvetőcikkekbeszerzésében.

„Hát, azokkal voltak gondok, amiket kiadtak, maga a katonaság. Na, azokkal voltak
gondok, mert az nem bírt ki négy hónapot sem. Az önkéntesek, ők hoztak nekünk normális
cuccokat. Na, hát ők láttak el jobban minket ilyesmivel. Már Debalcevó után igen, már
elkezdtek kiadni. Na, nem mondom azt, hogy a legjobbat, de… lehetett benne lenni nyu-
godtan. Mondjuk, amit legelőször kiadtak, az nagyon gáz volt. Igen hamar lángra lobbant.
Nekem is egy… kicsikét kiégett, mondjuk úgy. Olyan anyagból volt csinálva.” (35 éves férfi)
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bajtársiasság,testvériség

abeszélgetéseksoránarraiskíváncsivoltam,hogyinterjúalanyaimamindennapiprob-
lémákontúlhogyanjöttekkitársaikkal.amagyarkatonákszámáramenyirebizonyult
nehézkesnekabeilleszkedés,milyenproblémákadódtakazegyüttélésben,illetveaz,
hogyaszolgálatiidőteljesítésétkövetőenmennyiretartották/tartjákakapcsolatotegy-
mással.alegtöbbenarrólszámoltakbe,hogyegyfajtabajtársiasság,barátiviszonyala-
kultkiacsapattagokközött,amelyetnapjainkigisápolnak.Egyetlenegyszemélyvolt,
akinemjöttkijólatársaival,ésennekokátmagyarságábanvélte.atöbbiekazonban
neméltékmeghátránykéntazt,hogymagyarok,neméreztékazt,hogybármifélenega-
tívmegkülönböztetésértevolnaőket.

„(…) mikor már a legelső esetnél segítettem rajtuk… Mert kettőn segítettem, egy
Csernyivcibe valósi román, ő volt a legnagyobb patrióta. Kihúztam a szarból, és akkor
utána tiszteltek. (…) utána kijöttünk egymással. Azóta is, a mai napig tartjuk a kapcso-
latot minddel, van egy közös zászlónk, mindenkinek csináltattunk akkor annak idején,
az egész csoportnak rá van írva a neve, rangja, minden, és mindenki azzal büszkélke-
dik. Hogyha találkozunk, akkor mindenki… mert általában Lembergben szoktunk talál-
kozni. Mindenki viszi a sajátját, a nyakába köti, találkozunk, úgy járunk.” (24 éves férfi)

„Igyekeztünk mindig megtartani a magyarságunkat, mert sokan voltunk magyarok.
Egy olyan húsz százalék körülbelül. Hogy tartottuk meg, szóval… A gépkarabélynak a
tárján mindig rajta volt a sárga-kék szalag. Minekünk piros-fehér-zöld volt rajta. Meg
a… hogy mondják, a… amit a vállhoz teszünk a puskának, nem tudom, hogy van
magyarul, de ott is rajta volt a piros-fehér-zöld. A komámasszonyom küldött egy hatal-
mas nagy piros-fehér-zöld zászlót, és feltettük az autóra is, amikor mentünk. Mindig
vállaltuk a magyarságunkat, és fontosnak tartottam azt, hogy vállaljuk, mert minket,
magyarokat nem nagyon szeretnek itten Lemberg megye környékén, kicsit arrébb, és
ha… ha mi nem bizonyítjuk azt, hogy amikor baj van az országban, mellettük állunk,
akkor nem is várhatjuk el, hogy tiszteljenek és szeressenek.” (60 éves férfi, önkéntes)

„(…) ha valakinek valami baja volt, valakinek eltört az autója, akkor ott mindenki azt
csinálta, azon volt mindenki, hogy menjen. Nagyon segítettük egymást. És ne adj’ Isten,
hogy bennünket akármelyikőnket máshonnét. Na, nagyon összetartó volt a brigád.”
(44 éves férfi)

éleshelyzetek,sérülések

bárazottlétbenisvoltakpozitívumok,összességébenazonbantöbbrosszat,mintjót
éltekátazinterjúalanyok.Köztudott,hogyaháborúvelejáróiasérülésekésolykora
halálesetek,éshogynemlehetráigazánfelkészülni.ukrajnátteljesmértékbenfelké-
születlenülérteaháború,seztafentebbfelsoroltdolgokigazolják–interjúalanyaim
elmondásaszerintazévekelőrehaladtávalegyreinkábbleépülnilátszottahadsereg,s
eztőktapasztaltákmeglegjobban.azesetektúlnyomórészében(kivételadebalcevét
megjártkatona)közelharcrólnembeszélhetünk,főkénttávolról(legalább2-3kmtávol-
ságból) különböző robbanószerek, nehézfegyverek használatával zajlott egy-egy tűz-
harc. a megkérdezettek elmondása szerint legfőképp védelmi feladatokat láttak el,
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esetlegazegyesútszakaszonáthaladóforgalomellenőrzésébeniskivettékarészüket,
ámelőfordultaz is,hogyegy-egyalkalommal felderítésreküldtekvalakit.az interjúk
alapján egyértelmű, hogy a fizikai sérülések mellett, amelyek a megkérdezetteket
érték,súlyoslelkisérüléseketisokozottaháború.Előszörazonbanszeretnékpárszót
ejtenia fizikaisérülésekről. interjúalanyaimtörténeteialapjánelmondható,hogysok
olyanfizikaisérüléstszereztektársaik,amelyekfigyelmetlenségbőladódtak.aproblé-
malegfőképpazokostelefontúlzotthasználatából(holottsokszortiltvavolt)adódott,
valamintamértéktelenalkoholfogyasztásból.

„A legtöbb haláleset, az a fiatalokkal történt. Na, a fiatalokat úgy értem, hogy pél-
dául ilyen 20-22 éves fiúk. Na, ugye, nekik az eszük egyfolytában azon járt, hogy tegyük
fel nem, hogy hogy csinálja a dolgát, hanem hogy kéne gyorsan fellépni a facebookra,
hogy kéne gyorsan telefonálni a barátnőmnek, szóval… ilyen, ilyen pusztaságokon.
Vagyis nem pusztaság, mert nem pusztaság. Csak hát mindennek megvan a maga
ideje, hogy mikor lehet telefonálni, stb. És az ilyen dolgokkal, az ilyen dolgokkal volt a
legnagyobb probléma.” (35 éves férfi)

asérülésekegyrészetehátfigyelmetlenségbőladódott,ámsokesetbenképtelen-
ségvoltidőbencselekedniabajelkerülésevégett.

„Amikor a bomba felrobbant mellettem, ilyen légnyomást kaptam. Na szóval voltak
ilyenek. Hát, meg ilyen kis karcolások (nevet). Volt szilánk is, volt golyó is. (…) én így
elmentem szanatóriumba, de konkrétan nem jártam kezelésre. Konkrét kezelésre nem
jártam, csak max. így a szanatórium, ami volt.” (35 éves férfi)

„Mellettem is leesett egy rakéta. De szerencsére nem lett nagyon komolyabb
bajom. Én nagyon szerencsés vagyok. Sose volt úgy, hogy engem valami komolyabb
probléma érjen. Olyan volt, hogy lőttek rám, de hogy átment volna rajtam, olyan nem.
Szilánkokat éreztem, de a ruhámba, a táskámba, a cipőmbe fúródott bele csak.” (22
éves férfi, önkéntes)

lelkisérülések,PTsd

ahibridháborúolyanlelkisérüléseketisokozottarésztvevőkatonáknak,melyeknek
gyógyulásiidejesokszortúlmutatakáregy-egykomolyabbfizikaisérülésgyógyulásiide-
jénis.Említettük,apszichológiatudománybanlegfőképpaháborúokoztalelkisérülé-
seketposzttraumásstresszbetegségként,avagyPTsd-kénttartjáknyilván.azinterjúk
tanulságaibólelmondható,hogyazokakatonák,akikakelet-ukránmegyékbenteljesí-
tettékszolgálatukatésaszószorosértelmébenrésztvettekaháborúban,tapasztalták
magukonaPTsdtüneteit(a10-ből6személy).atünetekfőkéntahazaérkezéstkövető
1-2hételteltéveljelentkeztekéshónapokonátfennálltak,vagyéppenséggeljelenleg
isfennállnak.aPTsd-nátesettinterjúalanyoklegfőképprémálmokról,nyugtalanságról,
idegeskedésről, lobbanékonyságról, zárkózottságról, remegésről, valamint különböző
bevillanóképekről(flashback),vagyéppenséggelemlékezetkiesésrőlszámoltakbeaz
interjúksorán,amelyekrendkívülmegnehezítettékahétköznapokbavalóvisszatérést.
Mindezekmellétársultakazokacsaládtól,esetlegismerősikörbőlszármazókérdések
ésmegjegyzések,amelyeksokszortovábbrontottakahelyzeten.

„De még most is, három év után, megmondom neked őszintén, hogy az az égett
hússzag, az még most is az orromban van. Mai napig is rengeteget álmodok vele. És
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mikor éjszaka ilyesmivel álmodok, másnap úgy jár a kezem, hogy nem tudok megfogni
egy csésze kávét. Akkor anyu nekem kétdecis bögrébe tölti a kávét, mert a kicsiből kilö-
työg, mivel nem tudom megfogni. Annyira reszket a kezem.” (24 éves férfi)

„De annyi, hogy már nem vagyok olyan erős, amilyen voltam. Nem vagyok idős, de…
ha nem mentem volna a háborúba, akkor biztos másképp alakul az életem. Már nem
testileg, hanem lelkileg… meg éppen fizikailag sem olyan vagyok. Hamarabb felkapom
a vizet, meg… négyszer operáltak, mindegyiknél altatva. Debrecenben mondták, hogy
lesznek ilyen emlékezetkieséseim, és tényleg. Van úgy, hogy nem emlékszek valamire.”
(29 éves férfi)

„Általában utána, miután megtörténik ez, az emberek hazajönnek, stb., először úgy
érzik, hogy minden rendben van. De ezt nagyon nehéz feldolgozni. Rémálmokkal, ideg-
gel, feszültséggel jár, hangoktól, féléstől, szóval sok minden dolog van így benne, ami
ez… ez az egész sok mindent változtat az ember életén. Az ember nem veszi rögtön
észre, hogy mi történt vele, hogy miben változtatták ezek a dolgok, ahhoz kell fél év leg-
alább, hogy előjöjjön belőled az, ami… ami sajnos előbb-utóbb mindenkiben előjön egy-
szer. Az idegeskedés, a feszültség, a lát… Na, vannak látomások, hogy például látják,
hogy itt megy el valami, azt flashbacknek hívják, de van olyan, hogy megijed a hangok-
tól. Ez nálam is elő szokott fordulni, hogy például régen, hogyha hallottam, hogy a kutya
ugat, akkor fel se figyeltem rá, most, hogyha ugat, akkor vagy leguggolok, vagy meg-
szeppenek, vagy ha petárdáznak, akkor is. Ez ezzel jár. Ez nagyon… morálisan kikészíti
az embereket (…) Tehát a szilveszterezést, azt úgy tudom átvészelni, hogy bent ülök a
házban, inkább felhúzom a tévét, mindent, a kislányommal játszok, a feleségemmel
beszélgetek, lazulunk magunknak, ha Újév van, és így nem hallom.” (22 éves férfi,
önkéntes)

azárkózottságotmintaPTsdegyiktünetétjómagamistapasztaltamazinterjúalanyo-
kon.Kétpotenciálisinterjúalanyomegyáltalánnemvolthajlandóbeszélniatörténtekről,
illetveamegkérdezett személyekközött isnégyenegyértelműenközölték velem,hogy
nemtudnakmindentelmondaniaKelet-ukrajnábantörténtekkelkapcsolatban,ugyanis
azokazemberek,akiknemvoltakott,képtelenekfelfognimindazt,amitőkátéltek.

„Minél kevesebb kérdést tesznek fel, annál jobb. Nem kell kérdezgetni, hogy… főleg
olyanokat, hogy hallod, lőttél embert? (…) Ezek a legprovokatívabb kérdések. (…) Szóval
nem, egyszerűen én valahogy úgy voltam az első pár hónapban, hogy én civilekkel, sen-
kivel nem tudtam beszélni erről a témáról. Hiába fogom azt mondani neki, hogy becsa-
pódik 40 grád rakéta egy… na. Nem voltak ott, nem tudják, nem értik.” (35 éves férfi)

azinterjúksoránháromesetbenazttapasztaltam,hogyezamegnemértettséga
szűkebbkörnyezetésatársadalomrészéről,valamintazintegrálódásnehézségeiegy-
fajta visszavágyódást idéznek elő a katonákban. Ez a vágyakozás legfőképp a
debalcevétismegjártkatonanarratívájábanbontakozikki.

„Szóval bánni… nem bánom, hogy ott voltam, hogy elmentem. Az, hogy húz vissza…
igen, húz vissza. Ez olyan, mint valami drog. (…) Mennék vissza, igen. Így rájön az
emberre, tudod, ilyen honvágy, ilyen… mint valami… nem tudom. Így, mondom, nem
voltak konkrétan ezek a problémák, ezek a mindennapos dolgok, tudod. Valahogy így.
(…) Ezt mindenki másképp éli meg. Hát… voltak nekem is ezzel… problémáim, de…
Vannak napok, amikor nem tudom, hogy egyszerűen hogy bírjam ki. Vagy hogy ott
legyek. Igen. Menni kell és kérni kell segítséget.” (35 éves férfi)

Háború és trauma 87



Megküzdésistratégiák

ahhoz,hogyakatonákkönnyebbenátvészeljékazátélteseményeket,gyakranelőfor-
dult, hogy valamilyen tudatmódosító szereket, legfőképp alkoholt fogyasztottak. az
alkoholrövididőre,defeledtetiaproblémákatésmindazokatanegatívemlékeketés
érzéseket,amelyeketaháborúsorántapasztaltakmeg.azinterjúalanyokarrólszámol-
takbe,hogyvoltak,akikmárszolgálatiidejükalattistúlzottanfogyasztottakalkoholt,
ámazesetektöbbségébenahazatéréstkövetőhetekbenjelentkeztekazalkoholprob-
lémák.

„Megmondom őszintén, ez 99%-ban a katonáknál, ez a betegség… ez a dolog, ez
alkoholizmusba folyik. Mert ha alkoholba fojtja az ember, akkor kikapcsol. (…)
Megmondom, hogy az… két hónap, majdnem, hogy alkoholizmusba vezetett nálam.
Egy hónap szabadságom volt, utána meg hazajöttem, egy hónap alatt két hétig min-
dennap részeg voltam” (24 éves férfi)

„Nagy probléma volt az alkohol. Azt akármikor vállalom, elmondom, mert nem min-
den ember viseli az ilyen stresszhelyzeteket csak úgy ni. Voltak ilyen… hogy ivott, hogy
el tudja viselni.” (60 éves férfi, önkéntes)

„Mert sokak, akiket ilyen problémák gyötörnek, mint bármelyikőnket gyötri, azok
elnyomják magukban, és ezzel kárt tesznek magukban azzal, hogy alkoholt fogyaszta-
nak utána, mértéktelenül, a családjukat elveszítik, meg mindent… Mindent el tudnak
így veszíteni. Szóval… vannak olyanok, akik ilyen… jó életből az utcára kerültek emiatt.”
(22 éves férfi, önkéntes)

az idézett interjúrészletekből látható, hogy a túlzott alkoholfogyasztás a katonák
esetébenegy,aPTsd-velvalómegküzdésistratégia.Ezazonbanördögikörtidézelő,
amelyméginkábbamélybetaszítjaazembert,sezáltalagyógyulásiskilátástalanab-
bá válik. Ennek az állapotnak sajnos nemegyszer következménye az öngyilkossági
kísérletésazöngyilkosság.(Голосua2018)Eztaténytinterjúalanyaimismegerősítet-
ték,sőtmitöbb,kétpotenciálisinterjúalanyomissajnosazöngyilkosságmellettdön-
tött.

azalkoholhozvalófordulásésazöngyilkosságihajlandóságazonbanerősenfügg
azegyénszemélyiségétőlésmotivációitól.azinterjúkbólkirajzolódnilátszott,hogyazok
aszemélyek,akikkonkrétcéltállítottakmagukelé(pl.acsaládjukmiattegészségesen
kellhazatérniük)éserősszemélyiségjellemzőkkelbírnak,hatékonyabbésjobbeszkö-
zöketválasztottakaháborúbanátéltdolgokfeldolgozásához.négyenacsaládszerepét
emelték ki a feldolgozási folyamatban, vagy valamilyen aktív tevékenységet, amely
figyelemelterelő funkciót lát el, de véleményük szerint jelentősen megkönnyítené a
problémát,haazállambiztosítanáapszichológusoksegítségétafeldolgozásban,elő-
segítveezzelaPTsd-bőlvalógyógyulást.

„Meg kell nyugodni. Mert pszichiáter velünk egyáltalán nem foglalkozott. Holott azt
kellene a legjobban. Egyetlenegy pszichiáter minket nem látott, feldolgozni csak a csa-
láddal. Nekem például az segített. A családi környezet.” (24 éves férfi)

„Embertől függ, hogy mi motiválta. Mindig beszéltem a parancsnokommal, hogy
nekem két gyerekem van itthon, engem az motivál, hogy nekem haza kell jönni, meg
kell maradnom ugyanolyannak, amilyen vagyok, sőt, ha lehet, még jobbá lenni vala-
hogy, meg az értékrendek megváltoznak egy kicsit.” (60 éves férfi, önkéntes)
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összegzés

Tanulmányom a 2014 elején kirobbant kelet-ukrán háborúmozgósított és önkéntes
kárpátaljaikatonáinakvisszaemlékezéseitdolgozzafelazotttöltöttidőszakrólnarratí-
vákonéstémaorientáltinterjúkonkeresztül.akutatásbanháromönkénteséshétmoz-
gósított, korábban sorkatonai szolgálatot betöltött személy vett részt. Két önkéntes
motivációjábanmegjelenikanyugatfelényitó,oroszországtólteljesmértékbenfügget-
lenukrajnamegteremtése,amelynekérdekébenmegkellvédeniazországot,valamint
ahasznosságérzése;aharmadikönkéntesesetébenpedigmárakiskortólkezdődő
érdeklődésakatonaságiránt,amelyetaháborúbantaláltalkalmasnakkipróbálni.

azinterjúktanulságaibólelmondható,hogyasúlyosgazdaságiésinfrastrukturális
károkmellett,amelyeketazországegészlakosságaérzékelt,akonfliktushelyzetlegna-
gyobbáldozataiahelybeli lakosokésazukrajnátvédőkatonákvoltak.az interjúala-
nyokelmondásaialapjánukrajnasemmilyentekintetbensemvoltfelkészülveahábo-
rúra,éseztőktapasztaltákmegleginkább.azélelemmel,vízellátássalésruházattal
kapcsolatosproblémákisgondotokoztakazottlétalatt,ámafizikaiéslelkisérülések
sokkalnagyobbhatástgyakoroltakéletükre.atízinterjúalanybólhatanszámoltakbea
poszttraumásstresszbetegségtüneteiről,amelyazidőteltévelugyanenyhébbmérték-
ben,demindmáigjelenvanamegkérdezetteknél.gyakoritünetektehátarosszálmok,
idegesség, remegés, zárkózottság, s az ott átélt helyzetekről bevillanó képek (flash-
back).amegküzdésistratégiákkülönbözőek–összefüggésbenállnakazegyénszemé-
lyiségjellemzőivel. az egyik leggyakoribb, ám kevésbé hatásos módszer a hosszabb
ideigfennállótúlzottalkoholfogyasztás,amely–bárcsakideig-óráig,de–segítafelej-
tésben.Továbbiönvédőmechanizmusokazárkózottság,azelfojtásvagyafigyelemel-
terelés.afeldolgozásfolyamatábannégyesetbenkiemelthelyetkapottacsaládmint
segítség. az interjúalanyok elmondása szerint mindemellett szükség lenne szakmai
segítségreis(pszichológus)aposzttraumásstresszbetegségkezelésében,ámeztaz
államnembiztosítottaszámukra.
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Edina baRaTé
WaR and TRauMa.THE EasTERn-uKRainian FRonT in THE REcollEcTions oF TRanscaRPaTHian
soldiERs

This paper covers reminiscences of mobilised and volunteer soldiers of
Transcarpathia on the period they spent in the Eastern-ukrainian war through
narrativesandtheme-centred interviews.Theparticipantsof theresearchwere
three volunteer and seven mobilised soldiers previously participating in a
compulsorymilitaryservice.inthecaseoftwovolunteers,themainmotivations
were the establishment of ukraine opening toward the West and fully
independent fromRussiawhichmust thereforebeprotected,and thesenseof
usefulness; the third volunteer reportedasmotivationhisparticular interest in
militaryatanearlyage,whichheconsideredappropriatetoexploreinthewar.as
regards to the lessons learnt from the interviews, it can be concluded that,
besidesthesevereeconomicandinfrastructuredamagesperceivedbytheentire
population,thegreatestvictimsofthemilitaryconflictwerethelocalinhabitants
andthesoldiersdefendingukraine.accordingtothe interviewees´statements,
ukrainehadnotbeenpreparedforthewarinanyrespect,andtheywerethose
who had faced the consequences first hand. six out of the ten interviewees
reportedposttraumaticstresssymptoms,which,althoughover time toa lesser
extent,butarestillverymuchpresent.inthetraumaprocessingperiod,family´s
helpwasgivenaprominentpositioninfourcases.astheintervieweesseeit,they
wouldhavealsoneededprofessional(apsychologist´s)helpinthetreatmentof
theposttraumaticstress,butithasnotbeenprovidedthembythestate.

90 Baraté Edina


