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Hazigazdakent szeretettel k6sz6nt6m tanacskozasunk minden kedves resztvevojet. Azokat is iidv6z16m, akik ma elfoglaltsaguk miatt nem tudtak
eleget tenni meghivasunknak.
Bevezeto gondolatkent csak ennyit szeretnenk
mondani, es iizenni mindenkinek: megertiik ezt a
napot, amikor mar beszelhetiink is, tanacskozhatunk is Trianom61, arr61, amirol evtizedekig hallgatnunk kellett.
Az itt jelenlevoknek kellemes es hasznos egyiittletet kivanok!

Hodi S6ndor
Torfenelmi traumal<

a magyarsag kollektfvtudataban
1.
Az individmllis eletvezetes lemondasok es elfojtasok reven va16sul mag. Hason16 a helyzet a kozosseggel is. A kozosseget osszetart6, egyesfto, atfog6 kotelekek alkalmazkodast kfvannak a csoport tagjai reszerol. Ez a lemondas altalaban megtertil: cserebe a szemelyiseg megorizheti lelki epseget, a masokkal megoszthat6 szemelyes tapasztalat es eleterzes pedig biztonsagerzetet nyujt, es segftseget jelent az eletszervezesben.
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Igy van ez mindeDesetben, ha az esemenyek es tOrtenesek egy adott kozossegen beltil csakugyan az egymassal megoszthat6 kolas va16sag reszet kepezik. De
mi van akkor, ha a va16shelyzetet, a szemelyes elettapasztalatot illetoen maga a kozosseg is elfojtasokra
kenyszertil? Ha a kozossegi tudat nem teszi lehetove a
megelt va16sagkolas megbeszeleset? Ilyenkor regreszszi6s allapot lep fel, a kozosseg a tudatossag alacsonyabb szervezettsegi szintjere kerlil, es a sorsszervezodesben gyakran a kollektiv tudattalan veszi at a vezerlo
szerepet. A kozosseg hason16va valik a kormanyozhatatlan haj6hoz, amely a termeszet yak elemeinek van
kiszolgaltatva.
A regresszi6s allapot is egylittjar bizonyos foku tudatossaggal. Az en es a masik ember, a mi es tObbiek
kapcsolatainak problematikajat sosem szorftja teljesen
hatterbe a tudattalan. A letezes ertelmere, celjara vonatkoz6an az oskozosseg szintjen is vannak valamilyen
valaszok. A tarsadalom fejlettsegi szintjetol fliggoen

azonban a kozossegitudat szintje - es vele egylitt az
egyen psziches organizaci6s szintje - ktilonbozo.
A tOrtenelem pszicho16giai ertelemben az emberi
let ktilonbozo szervezettsegi es kollektiv tudatossagi
szintjeit jelenti. A nagy tOrtenelmi multtal rendelkezo,
sok mindent megelt nepek kollektiv tudata (es tudattalanja) elvileg gazdagabb, mint az ujabb keletu nepeke.
A vilagr6l, embertarsaikr6l, onmagukr61 alkotott keplik, felfogasuk, eletszervezesi modelljiik tObbretu,
arnyaltabb, ugy is fogalmazhatnank, hogy tObb mindennek vannak a tudataban.
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Valaminek a tudatiban lenni azonban nemesak a
tapasztalat es ismeretanyag ftiggvenye, hanem az adott
tOrtenelmi-tarsadalmi kortilmenyeke is. Vannak
helyzetek, amikor a kollektiv tudat nem a maga utjat
jarja, hanem kenyszerpalyara kertil. A szabadsagukt6l
megfosztott, vagy hosszu idon at elnyomott nepek
kollektiv tudata nem a sajeitautentikus lettiknek, hanem
idegen akaratnak van alarendelve, s olyan
ertekrendszert kepvisel, amely nines osszhangban a
kozosseg lenyevel.
H.
A magyarsag kollektfv tudata a megvert es megalazott gyermek lelktiletet szimbolizalja, aki a "mindent
kibirok" daeossagaval pr6bal szembeszegtilni a vilag
hatalmassagaival, ami egy ido titan megad6 viselkedesbe, onfelad6 magatartasba megy at. Ez ellentetes
peldaul az amerikai allampolgar erot es btiszkeseget
sugarz6 nemzeti tudataval, amelyet a nagyhatalmi eroszak taplal es legitimal. A magyarok kollektiv tudatara
jellemzo, bogy velt vagy va16svetkek altal terhelt, mig
az amerikaiak lelket semmifele teher nem nyomja:
emelt fOvel, geitlastalanul jarnak-kelnek a vilagban,
holott tOrtenelmtikalig ketszaz esztendeje alatt merhetetlentil sok ver tapadt a keztikhoz, s rengeteg bunt
kovettek el mas nepek ellen. (Gondoljunk esak az indianok kiirtasara, az afrikai negerek rabszolgakent va16
elhureolasara, az atombomba ledobasara, es a sort meg
hosszan folytathatmink.)
Ezzel a peldaval esak azt kivantam erzekeltetni,
bogy a kollektiv tudat es lelktilet korantsem pusztan
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szellemi orokseg es alkati sajatossag kerdese, hanem
sokkal inkabb a hatalmi viszonyok fliggvenye. Az amerikaiak kollektiv tudatat gazdasagi es katonai erejlik
taplaIja es legitimalja, mig a magyaroket ezeknek a
hianya.
A magyarok a sztilOftHdertes a szabadsagert vivott
harcok nagy reszet elvesztettek. Ezeket a keserii tOrtenelmi tapasztalatokat, fajdalmakat a kozossegi tudat
igyekezett feldolgozni vagy elfojtani. A trianoni dallies
azonban olyan csapast Inert a magyarsagra, amelynek a
kovetkezmenyeit a szokasos vedekezo-elharft6 mechanizmusokkal nem lehetett eliminaIni. A trauma kovetkezteben sulyos kollektiv tudatzavar lepett fel, amely
veszelybe sodorta a nemzet psziches organizaci6jat. Ez
a maig tart6 vaIsaghelyzet a neplelektanban "trianoni
pszich6zis" neven valt ismertte.
Trianon tOrtenelmi elozmenyeirol, a megalaz6 bekediktaturnr6l, annak gazdasagi es politikai kovetkezmenyeirol nalam szakavatottabb eload6k fognak itt ma
beszelni, igy eITe nem kivanok kitemi. Hadd utaljak
viszont roviden azokra a pszicho16giai jelensegekre,
amelyek a trauma kovetkezteben eloalltak, es amelyek
a magyarsag maig tart6 tudatzavarara es ajult, depreszszi6s allapotara valamelyest talan magyarazattal szolgalnak.
Pszicho16giai kozhely, hogy a gyermek megpr6bal
azonosulni a komyezeteben levo szemelyekkel, fliggetlentil att61, hogy azok j6k vagy rosszak, biztonsagot
nyujt6ak vagy felelmetesek szamara. Neha nines mas
valasztasa a felnott embemek sem. Ha az eletere tOro
bestialis tamad6val szemben nem tud maskent vede8
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kezni, annak megfekezesere nines semmifele hatalma
es eszkaze, ellemlWishelyett beh6dolassal, anfeladassal vedekezik. Megpr6bal azonosulni a tamad6val. A
kiszolgaltatott helyzetben levo nepek is hasonl6keppen
viselkednek: megpr6baljak elnyom6ik szokasait, ertekrendszeret, gondolkodasi m6dj:it elsajatftani, es azokat,
mint sajat belso tartalmakat elfogadni.
Ez Wrtent a magyarsaggal is. Nemesak tudomasul
vette es elfogadta, hanem saj:it kollektfv tudatava tette
elnyom6ielvarasait.Eladdig, bogy az iranyad6szellemi-politikai vezetoreteg - a ket vilaghaborU kazatti
ravid idoszakt61 eltekintve, amikor Horthy megpr6baIta fOnntartani a nemzeti asszetartozas es asszetartas

tudatat - maga pr6balt igazol~stkeresni a peldatlan
orszag-esonkftasra, kimeletleJ;1tilostorozva mindazokat, akik a terdre kenyszerftett, anazonossagaban elbizonytalanftott, fogyatkoz6 nemzet gondj:it-baj:it megpr6baltak sz6va tenni.
Trianont kavetoen a magyarsag kollektfv tudata - a
jelzett ravid idoszakt61 eltekintve - nem a saj:it titjat
jarja, hanem idegen ankeny kare szervezodik, idegen
erdekeket, gondolatokat, szandekokat pr6bal veltink
sajatunkkent elfogadtatni. Olykor, az linnepi pillanatok
hevtileteben szeretlink ugyan nagy szavakat hasznaIni,
az "ezereves allamalapftasra", a Karpat-medeneen belliIi "kulttirfOlenylinkre" hivatkozva "igazsagot" es
"eIismerest" kavetellink a magyamak, az idegen erdekeknek alarendelt kollektiv tudatunk azonban az erdemi eselekvesnek gatat szab. Cselekves helyett ktilso
partfog6k segitsegerol aImodozunk, bogy aztan tijabb
hatalmassagok esizmajat tisztogathassuk.
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A trianoni trauma miatt a magyarsag nemzetfejlodese elakadt, s ebbol a szempontb61 vajmi csekely vigasztjelent szamunkra,bogy velUnk egytitt vesztegelnek a tartenelem vakvaganyan azok a nepek is, amelyek a tolUnkelrabolt hadizsakmanyon osztozkodtak. A
kollektfv tudattal es tudattalannal, bar mas elojellel,
naluk is sulyos bajok vannak, ami megakadalyozza
oket abban, bogy a mult szazad eleji viszonyokat meghaladjak.
III.

Az uj tartenelmi helyzet, a megvaltozott politikai
szeljaras, a nagyhatalmi erdekek elmozdulasa visszahat
a magyarsag kollektiv tudatara is. Ahhoz kepest, bogy
a hataron tuli magyarsag szellemi vezetoretege nemregen meg a nemzettudat feladasat szorgalmazta, ehhez
kotatte a diplomak osztasat, ma pedig a magyar kisebbsegi partok kormanyzati szerepet vallalnak az
ut6dallamokban, az elmozdulas vitathatatlan. Igaz,
bogy a kisebbsegi partok jobbara csak diszletkent szolgalnak, es a nemzeti erdekkepviselettel sulyos bajok
vannak, maga a folyamat azonban a kollektiv tudat
erosodese es letisztulasa iranyaba mutat. Ez a helyzet
Erdelyben, Felvideken, Karpataljan, meg Magyarorszagon is, ftiggetlentil att61,bogy ennek a folyamatnak
az titeme az anyaorszagban messze alatta marad a kivanatosnak.
A kollektiv tudat erosodesenek es letisztul<lsanak
ma mar nem annyira ktilso, hanem sokkal inkabb belso
akadalyai vannak. Mas nepek esete is ezt peldazza.
Vajon mi az aka annak, bogy a diktatura al61 felszaba10
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dult nepek maig nem tertek magukhoz tudatzavaros
allapotukb61? Hogyan lehetseges, bogy a kommunista
rendszer osszeomlasa utan 12 esztendovel az emberek
meg mindig lekiizdhetetlen illuzi6kat taplalnak iranta?
Ennek a patol6giai helyzetnek a magyarazatat a
mult szellemi orokseget orzo es tovabbit6 kollektiv
tudatallapotban kell keresniink. A kollektiv tudat (es
tudattalan) a karakterformalason es az eletutak lathatatlan szalakon tOrteno vezerlesen kereszti.iljelentos mertekben befolyasolja a nepek sorsanak az alakulasat. A
magyar tarsadalom peldaul mesterien elsajatftotta a
koriilmenyekhez val6 alkalmazkodast, a kiilso elvarasokhoz val6 igazodast. Olyannyira, bogy a csendes
beh6dolas a kollektfv tudat uralkod6 normajava valt.
Ezert tekint a tOmeg bizalmatlansaggal azokra, akik
gyokeres valtozast akarnak. Sokkal kozelebb erzi magahoz a koponyegforgat6kat, besug6kat, tOrtetoket,
hiszen ezek a magatartasformak, amelyekkel sokan
boldogultak, ismerosek szamara.
A kommunizmus az emberben meglevo legalantasabb osztOnokre es tulajdonsagokra epftett; a tolvajlasra, hazugsagra, gyiilOletre,hiusagra, irigysegre, kegyetlensegre. Ezeknek a tulajdonsagoknak a birtokaban
sikeres karrier vart azokra, akik esziik, tehetsegiik,
munkajuk, kitartasuk hianyossagai reven nem mentek
volna egyebkent semmire. Vajon miIyen mas iizenetet
hordozhatna a seriilt kozossegi tudat az uj generaci6k
szamara, mint azt, bogy a tehetseg, a tudas, a munka
nem ertek, a tarsadalmi felemelkedes a nemtelen viselkedes, illetve a hatalomhoz val6 tOrleszkedes fiiggveDye.A biztos sikert a hatalomhoz vaI6 hiiseg es meg11
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bizhatosag ismetelt demonstralasa, illetve az autonom
ertekhordozo szemelyek megfigyelese es besugasa jelenti.
A magyarsag eseteben a zavarodott nemzettudatnak
ezen tulmenoen van mas tartalmu tizenete is, ami mas
nepekre nem jellemzo. Azt sugallja, hogy ostoba es
veszelyes vallalkozas magyarnak lenni. A magyar ember nem megy semmire, raadasul a szomszectnepek es
a vilag hatalmassagai reszerol allando veszelynek van
kiteve. De ha netan magyar letere valaki megis vinne
valamire (aminek, valljuk be, nines nagy valoszinusege), es nem veszik fejet a szomszectnepek vagy a vilag
hatalmassagai, akkor merget lehet ra venni, hogy a
tObbimagyar fogia megfojtani vagy sarba taposni.
IV.
Bar alapvonasait tekintve a kollektiv tudatzavar sok
hasonlosagot mutat, mivel a magyarsag szetszortan,
tObb orszagban, ktilOnfelepolitikai es gazdasagi viszonyok es ktilonbozo mentalitasu nepek kozott el, a kollektiv tudatnak (es tudattalannak) bizonyara vannak
eltero sajeitossagai is, amelyek vizsgalata erdekes
etnopsziehologiai felismeresekhez vezethetne benntinketo
De lassuk, hogy a hosszu tudatzavaros idoszak milyen nyomot hagyott a delvideki magyarsagon.
Kozossegi tudatunk - es ebbenalighaktilonboztink
masoktol - hazugsaghegyeken, feligazsagokon, felremagyarazasokon nyugszik, es tele van feher foltokkal.
Ilyen feMr felt a sorsunkat megfordito es meghatarozo
esemeny, Trianon is, amirol tudtommal soha nem ta12
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nacskoztunk meg eddig. Ha a felejtes es emlekezetvesztes teren vilagbajnoksagot rendeznenek, a nemzeti
letet illetoen a vajdasagi magyarsag bfzvast szamfthatna az else helyre.
A trianoni traumat 1944-ben lijabb trauma kovette,
amire rarak6dott a kommunizmus oroksege. Ezeknek
az lijabb traumaknak a kovetkezteben a nemzeti lettel
kapcsolatos tudatzavar olyan slilyossa valt, hogy mar a
szavak is ertelmtiket vesztettek. A megszallast felszabadulasnak, a hatranyos helyzetet egyenlosegnek, honfitarsaink lemeszarlasat testveriseg-egysegnek nevezttik, Tit6t pedig a legnagyobb magyar (!) tOrtenelmi
szemelyisegnek tekintetttik.
A kollektfv tudatzavar mindig egyiitt jar az adott
kozosseg szellemi leeptilesevel es lassli szetesesevel.
Ha egy gyermeket megfosztanak sajat belso
erzeseitol, ha gondolatai nem valhatnak a masokkal
megoszthat6 kozos val6sag reszeve, az tObbnyirek6ros
szemelyisegfejlodeshez vezet. Hasonl6keppen van ez
a nepekkel is. Ha egy nepet megfosztanak az autentikus szellemi eletetol, az nemcsak a nemzettudat zavarahoz vezet, hanem magaval vonja a nemzettudat fenomenol6giai kiiiresedeset is. A nemzeti hovatartozas
fogalma tires, tartalmatlan kateg6riava valik, sem a
szemelyi let, sem a kozossegi let vonatkozasaban nem
jelent semmit.
A delvideki magyarok koztil sokan eljutottak eddig
a pontig. Hol ennek, hol annak valljak magukat, att61
ftiggoen, hogy milyen a szeljaras, es milyen kabat van
rajtuk. Masok meg kotodnenek magyarsagukhoz, de
ligy vannak vele, mint a divatjamlilt felOltojtikkel:sze13
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gyenlosen viselik, amfg "alkalomhoz illobb" ruhadarabra nem cserelik. A zavarodott kollektfv tudatnak,
illetve a kitiresedo nemzettudatnak a kovetkezteben
evente egy szazalekkal csokken a magukat magyarnak
va1l6kszama.

v.
A trianoni trauma pszicho16giaikovetkezmenyei ott
vannak eletviteltinkben, karakterjegyeinkben, gondolatainkban, erzeseinkben. A nagy kataklizma ut6rezgeseit mindannyian ott erezztik zsigereinkben. Azok is,
akik a sokkhatast61 hiszterias ttinetekbe menektiltek:
amneziaba estek, megnemultak, stiketek es vakok lettek vagy felrebeszelnek. Ok kivaltkeppen szerencsetlenek.
A megvaltozott tartenelmi kortilmenyek uj helyzetet teremtettek.Annyibanlegalabbis,bogy hozzafoghatunk a latlelet elkeszftesehez. A szellemi-tudati feleptileshez sok idore van sztikseg. A feleptiles utjan fontos
lepest jelent a Trianon kovetkezmenyeivel val6 szamvetes, ami voltakeppen az onmagunkkal val6 szembenezest jelenti.
Tanacskozasunkkal, es azt kovetoen a 80 ev kisebbsegben c. konyv bemutat6javal, ehhez a szamveteshez, illetve onismerettink elmelyftesehez kfvanunk
hozzajarulni.
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