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„Magyar az, akinek fáj…”

Egy évforduló margójára

A címben szereplő, széles kör-
ben ismert, de tisztázatlan eredetű idézet minden kétséget ki-
záróan arra utal, hogy Trianon mint trauma a magyar nemzeti 
identitás egyik meghatározó eleme . A közvéleményben a bé-
keszerződés emlékezetéhez mind a mai napig egy pótolhatat-
lannak és jóvátehetetlennek tűnő veszteség érzése kapcsolódik . 
Trianon nem egyszerűen egy jelentős esemény, hanem egy meta-
fora a hozzá kötődő tudati és érzelmi állapotokkal együtt, amely-
lyel kapcsolatban a „gyászmunkát” mind a mai napig nem sike-
rült teljesen elvégezni . 

Trianonra általában úgy tekintenek, mint vonatkoztatási 
pontra, amelyhez minden korábbi és későbbi esemény viszonyul, 
és amelyben összesűrűsödik mindaz, ami a magyar történelem-
ben sikertelen és kudarccal teli volt . Trianon a két világháború 
között az állami ideológia központi elemének, a kommunizmus 
idején pedig tabunak számított . Érthető módon ezen korszakok 
politikai és kulturális közegei nem voltak alkalmasak arra, hogy 
a vele kapcsolatban felmerülő problémák egyszer s mindenkorra 
nyugvópontra jussanak . 1989 után egyfajta természetes reakció-
ként Trianon kérdése újra a történelmi és politikai diskurzus elő-
terébe került, és úgy tűnt, hogy a téma elfojtása a problémát nem 
feledtette, hanem sokkal inkább konzerválta . Bizonyos jobbol-
dali politikai csoportosulásokhoz, illetve a kisvárosokban és fal-
vakban szinte mindenütt megjelenő emlékművekhez köthetően 
egy egyszerre direkt és látens „Trianon-kultúra” bontakozott ki, 
amely máig is többnyire a két világháború közötti időszak fraze-
ológiájával, irodalmával, szimbolikájával és rituáléjával operál . 
Ezzel szinte egy időben alapos és reflektált szaktörténészi mun-
kák születtek, amelyek Trianon okait és következményeit sok 



szempontból feltárták, de ezek a művek a közemlékezetre alig 
gyakoroltak hatást . A múlt kollektív emlékezete és politikai fel-
használása, illetve a történészi elemzések közötti szakadék még 
mélyebbre nyílt, mivel az egyes területek között szinte semmi-
lyen érintkezés nincs . Az a mód, ahogyan Trianon ma jelen van, 
arra utal, hogy ez a múlt még egyáltalán nem múlt el, és feldolgo-
zatlansága a régi problémák messzemenő emocionalizálásához 
és újrapolitizálásához vezetett, amelyek nyomán mind a mai 
napig szimbolikus politikai törésvonalak kijelölésére alkalmas . 
Mindez azt bizonyítja, hogy Trianon máig aktuális a magyar tör-
ténelmi és politikai közbeszédben, miközben más egykori vesz-
tes országokban, így például Németországban és Ausztriában a 
Párizs környéki békék emléke szinte teljesen eltűnt a közéletből 
és közemlékezetből . Az, hogy Magyarországon Trianonnak még 
mindig ilyen jelentősége van, nem magyarázható csupán az ese-
mény messzire ható, valós történelmi következményeivel . Úgy 
tűnik, hogy nem egyszerűen csak történeti kérdésről van szó, ha-
nem identitáspolitikai küzdelmekről, amelynek hátterében Tria-
non mint választott nemzeti trauma áll .

A választott trauma

Minden nemzetnek megvannak a maga mesterelbeszélései, ame-
lyek annak dicsőségét vagy szenvedéseit mesélik el, miközben 
a közösség számára olyan identitásokat teremtenek, amelyek 
akár évszázadokon keresztül képesek a közösség tudatát és ösz-
szetartását megalapozni . Ezek többnyire nem közvetlen tapasz-
talatokból származnak, a csoport tagjai mégis fenntartják és vé-
delmezik, mert az őket összekötő azonosság érzését erre építik . 
A mesterelbeszélések általában a politikai kontextusok függő 
változói, amelyek többnyire hűen visszatükrözik a mindenkori 
hatalom érdekeit és értékrendjét . Ezeknek megfelelően választ-
ják ki az identitás vagy ideológia alapjaként szolgáló eseményt, 
illetve értelmezik azt újra . Korábban elfeledett vagy jelentékte-
lennek tartott eseményeket elevenítenek fel, illetve ruháznak fel 
jelentőséggel, vagy konstans elemeket jelenítenek meg teljesen 
új összefüggésekben . Ezek általában olyan politikai törésekhez 
kapcsolódnak, amelyek nyomán a kollektív önképet újra kell te-
remteni, és minél töredezettebb egy nemzet története, annál több 
identitás rakódik egymásra . A 19 . században még elsősorban a 
vesztes háborúk és csaták, a levert forradalmak és szabadsághar-
cok, az állami függetlenség és nemzeti önrendelkezés elvesztése 
voltak az identitásképző mítoszok alapjai, amelyek a helytállás 
és önfeláldozás jelképeivé átértelmeződve pozitív tartalommal 
telítődtek . Németországban (Hermann – Arminius) és Franciaor-
szágban (Vencingetorix) a Római Birodalom elleni harcok, Cseh-
országban (Fehérhegy) a Habsburgok, Szerbiában (Rigómező) a 
törökök elleni küzdelmek képezték a nemzeti elbeszélések kiin-
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dulópontjait, míg Magyarországon mindkettő jelen volt . A hősi-
ességet sugalló és követelő elbeszéléseket a 20 . század háborúi 
és diktatúrái alapjaiban felülírták és elmosták . Ahogy Németor-
szágban a nemzetiszocializmus és a holokauszt emlékezete, úgy 
Franciaországban a „nagy háború” és az „ellenállás” mítoszai 
teljesen új nemzeti identitást teremtettek, amelyek már nem egy 
képzelt régmúltba, hanem a közelmúltba nyúltak vissza, így a 
történelem egyoldalú idealizálását szinte teljesen lehetetlenné 
tették . Minden nemzeti identitás tartalmaz olyan elemeket, ame-
lyekkel viszonylag könnyű azonosulni, ezek vagy direkt módon 
a pozitív eseményekhez és személyekhez kötődnek, amelyek mí-
toszokká szövődnek, így sohasem kérdeznek rá eredetére és tar-
talmára, vagy indirekt módon, a negatív eseményekhez és sze-
mélyekhez kapcsolódnak, és ezekkel szemben jelölik ki a maguk 
helyét, teret adva az önreflexiónak és önkritikának, amely ebben 
az esetben a pozitív viszonyulás lehetőségét adja .

A 19 . századig jellemzően hősi történeteket választottak a 
nemzeti identitások alapelbeszéléséül, mára azonban ezeket sok 
helyen felváltotta egy kollektív szenvedéstörténet . 

Erre utal a Vamik Volkan ciprusi török származású amerikai 
szociálpszichológustól származó fogalom: a választott trauma, 
amely sok szempontból jól leírja a mai magyar társadalom múlt-
jához és különösen Trianonhoz való viszonyát .

Amint [egy] intergenerációs trauma-átörökítés megtörténik, a tra-
umatikus történelmi eseménynek a közösség által megosztott mentális 
reprezentációja „választott traumává” fejlődhet. A választott trauma 
egy nagyközösség identitásának meghatározó jegyévé válhat, [amely] 
megalapozhatja egy társadalom szélsőséges jogosultsági ideológiájá-
nak kialakulását, melyet új történelmi helyzetekben, amilyen a csoport 
identitásának fenyegetettsége például, politikai vezetők kihasználhatnak 
azért, hogy új politikai programokat dolgozzanak ki és/vagy olyan lépé-
seket tegyenek, melyeket ez az ideológia támogat.1

Angela Kühner Volkanra utalva különbséget tesz azok között, 
akik valóban átéltek egy traumatikus élményt, és azok között, 
aki számára ez az esemény valamilyen okból különleges jelen-
tőséggel bír .2 Kétségtelen, hogy a kétféle trauma szorosan össze-
függhet egymással, és vannak esetek ahol meglehetősen nehéz 
különbséget tenni a megélt és a választott traumák között . Az 
azonban egyáltalán nem elhanyagolható különbség, hogy egye-
sek nem választják a traumát, mert az életük elválaszthatatlan 
része, míg mások választhatnak abban, hogy mit tekintsenek a 
múlt eseményei közül a maguk identitására nézve meghatározó-

1 Volkan, Vamik: Választott trauma: a jogosultság és erőszak politikai ideoló-
giája, in Balogh László Levente – Takács Miklós – Valastyán Tamás (szerk .): 
Áldozat-narratívák, Budapest, Kijárat, 2019, 134–135 .

2 Kühner, Angela: Trauma und kollektives Gedächtnis, Gießen, Psychosozial 
Verlag, 2008, 275 .
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nak . Előbbiek számára a trauma sors, utóbbiak számára válasz-
tás . Amíg a valódi trauma a megéléshez, esetleg a kommunikatív 
emlékezethez tartozik, addig a választott trauma inkább a közös-
ség kulturális emlékezetéhez .3 A traumát közvetlenül elszenve-
dők általában hallgatnak az elszenvedett sérelmekről, mert azok 
gyakran megaláztatással és szégyennel járnak együtt . A hallga-
tás azonban mindig törékeny, mert ha értő és elismerő közeggel 
találkoznak a traumatizált személyek, akkor előbb-utóbb ők is 
szóra bírhatók . A választott traumák minden esetben a közös-
ség elbeszélései, amelyek keresik és meg is találják a megfelelő 
nyelvi és vizuális kifejezési formákat, így az egész közösségre 
integráló módon hatnak . A történelmi traumákban való érintett-
ségnek ilyen módon különböző fokozatai vannak, amelyeknek 
csupán végpontjait jelölik az eseményeket közvetlenül elszenve-
dők és a traumát identitási elemként választók .

A választott traumák sajátossága, hogy a sérelmek alapjául 
szolgáló referenciális események időben távol esnek, így a sze-
mélyes és családi emlékezet általában már nem áll rendelkezésre . 
A választott kollektív szenvedéstörténetek gyakran szunnyad-
nak a kollektív tudatban, és többnyire akkor aktivizálódnak, ha 
a csoport státuszát és identitását valamilyen válságos helyzetben 
veszélyeztetve érzik . Éppen ezért nem az emlékezés konkrét tár-
gya a lényeg, hanem magának az emlékezésnek az átadása a kü-
lönböző generációk között, és megjelenítése a mindenkori jelen 
számára . A választott traumák hosszú távú komplex folyamatok 
révén születnek meg, amelyek generációról generációra hagyo-
mányozódnak, és az összetartozás érzését hordozzák . Ha a ha-
talmon levők szükségét érzik, akkor mobilizálhatják azt, hogy 
a hozzá kapcsolódó negatív érzelmeket – sértettséget és fruszt-
rációt – valamilyen módon áttranszformálják és kanalizálják . A 
közös történelmi szerencsétlenségek erős közös emlékezetet te-
remtenek, amelyben mindenféle érzelmek, elképzelések és értel-
mezések összekapcsolódhatnak . Ahogyan időben folyamatosan 
távolodunk a megélt traumától, az esemény úgy válik egyre in-
kább a választott traumává, ami tulajdonképpen nem más, mint 
a múlt sajátos jelenbeli továbbélése, amelynek során a korok egy-
másra következése elveszti jelentőségét . Ennek következménye-
ként a trauma mindig aktualizálódik, és felerősödik az érzés, 
hogy mindez most történik . A múlthoz tartozó értelmezések 
egybeesnek a jelenhez tartozó érzelmekkel, amelyek a jövőre is 
rávetik árnyékukat . Az emlékek, az érzések és a várakozások sa-
játos módon egymásba csúsznak . Az események, amelyek egy 
adott korhoz, helyhez és személyhez kötődtek, időtlenné válnak 
éppúgy, mint a mítoszok .4

3 Vö . Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 
korai magaskultúrákban, Budapest, Atlantisz, 1999, 49–66 .

4 Scholz, Regine: Einer für alle, alle für einen . Anmerkungen zu Vamik Volkans 
Konzept der Großgruppenidentität, Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 
2018/4 . 293–301, 298 .
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Az áldozatnarratíva

A választott traumákat általában az áldozati elbeszélések do-
minálják . Az áldozatiság meglehetősen változatos formákat ölt-
het, de vannak bizonyos jegyek, amelyek szinte minden ilyen 
elbeszélésben megtalálhatók . Az áldozati narratívákra jellem-
ző, hogy bennük általában nem a tényleges áldozatok szólalnak 
meg, hanem a nevükben beszélők . Az elszenvedett trauma gyak-
ran lehetetlenné teszi, hogy az áldozatok beszéljenek, mert így 
védik magukat és családtagjaikat a retraumatizálástól, és ezzel 
átadják a terepet azoknak, akik hivatva érzik magukat, hogy a 
nevükben, de nem feltétlenül az érdekükben megszólaljanak . 
Ezek a narratívák általában leegyszerűsítik a valóságot azzal, 
hogy a világot – legalábbis implicit módon – tettesekre és áldo-
zatokra osztják, még akkor is, ha manapság magukat a tetteseket 
nem is nevezik meg, hanem megragadhatatlan és személytelen 
entitásokat tesznek felelőssé, megkönnyítve így a saját áldozat-
pozíció fenntartását . Ezzel együtt úgy állítják be az áldozat po-
zícióját, mintha az vitathatatlan és egyértelmű lenne . A torzítás 
alapja, hogy az áldozatot egyetlen tulajdonságára redukálják, 
amit, mint valami szubsztanciális ismertetőjegyet, nem lehet tőle 
elvitatni .5 Meglehetősen nehéz a választott traumák kapcsán ál-
dozatról beszélni, mert annak alapja nem annyira a tapasztalat, 
mint inkább az identitás . Mára a barát–ellenség felosztást szinte 
mindenütt felváltotta, egészen pontosan kiegészítette a tettes és 
áldozat szembeállítása, amiből az következik, hogy az erkölcsi 
diskurzusokban mindenki az előnyösebb áldozatpozícióval pró-
bál azonosulni, és ezzel természetszerűleg annak tulajdonságait 
ölti magára . Az áldozatnarratívák elbeszélői magukról áldozat-
ként gondolkodnak, miközben semmilyen tekintetben nem akar-
nak áldozattá válni . A sérelmek nem egyszerűen panaszként fo-
galmazódnak meg, hanem vádként, ami így minden tekintetben 
morális felsőbbrendűséget biztosít a magát áldozatként pozíci-
onálónak .6 A harc az áldozatpozícióért gyakran a szimbolikus 
politizálás színterén zajlik, amelynek eredményeként meg lehet 
szerezni az értelmezési hatalomból és a morális pozícióból faka-
dó előnyöket .

Az áldozatnarratívákat áthatják az érzelmek . Nem egyszerű-
en érzelmek motiválják, hanem érzelmeket akarnak kiváltani, a 
racionális és kritikus hangoknak nincs bennük helye . Aki kriti-
zálja vagy relativizálja az áldozatpozíciót, óhatatlanul átcsúszik 
a tettesek oldalára . Mivel több csoport egyszerre küzd az áldo-
zati státusz elismeréséért, így könnyen versengés alakulhat ki 
köztük, amelyre jellemző, hogy a szenvedést mások szenvedé-
sével, az elkövetett bűnöket pedig mások bűnével állítják szem-

5 Giglioli, Daniele: Die Opferfalle. Wie die Vergangenheit die Zukunft fesselt, Berlin, 
Matthes & Seitz, 2015, 89 .

6 Paris, Rainer: A tehetetlenség mint a nyomásgyakorlás eszköze . Gondolatok 
az áldozatiság retorikájáról, in Áldozat-narratívák, i . m . 70 .
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be, illetve mérik össze . Tekinthetjük ugyan természetes pszi-
chológiai reflexnek, hogy a bűnökre vonatkozó vádakat a saját 
áldozatisággal hárítják el, de mindez olyan vitákhoz vezet, ame-
lyek során megmerevednek a pozíciók, és lehetetlenné válik a 
másik féllel vagy a saját múlttal való megbékélés . A tét az, hogy 
ki tudja magának, illetve közösségének követelni az áldozatként 
elnyert morális felsőbbrendűséget, amelynek nyomán aztán ki 
lehet jelölni, ki áll a jó, és ki a rossz oldalon . Ebből fakad, hogy 
az áldozat-narratívák végső soron nem a vesztesek elbeszélései, 
hanem a diskurzusokat a hatalom szempontjából meghatározó-
ké, akik az adódó előnyöket közvetve vagy közvetlenül kihasz-
nálják .

A választott traumák veszélyei

Kétségtelen, hogy nagy vonzerővel bírnak azok a magyarázatok, 
amelyek egy nemzet esetén egyetlen múltbeli esemény kapcsán 
vélik felfedezni minden baj és nehézség gyökerét . Ha a múltban 
keresnek egy jelentős következményekkel járó sérelmet, amely 
mélyen beleivódott a közösség tudatába és a közvetlen emléke-
zés számára már nem hozzáférhető, akkor az könnyen szolgál-
hat választott traumául . Csak meg kell találni hozzá a megfelelő 
képi és nyelvi kifejezőeszközöket, amelyek feladata nem a refle-
xió, hanem az érzelmi viszonyulás kiváltása . Ezekkel az a gond, 
hogy összefüggést teremtenek a történelmi kudarcok és a jelen 
sikertelensége között, még ha ezek nem is minden esetben direk-
tek, hanem a gondolkodás- és értelmezésminták hasonlóságának 
következményei . Az egykori megaláztatás és sértés megnyitja az 
utat az áldozatként való öndefinícióhoz . Az ebben az összefüg-
gésben elmesélt szenvedéstörténet, amely nem feltétlenül konk-
rét erőszak elszenvedése, tulajdonképpen elviselhetőbbé teszi a 
következményeket, mert az áldozati státusz enyhít azzal, hogy a 
morális felsőbbrendűséget az oldalára állítja . Ennek ára, hogy a 
valóság a maga sokféle aspektusával és tapasztalatával, számta-
lan pozitív és negatív vonásával együtt figyelmen kívül marad, 
és a róla szóló magyarázatok groteszk módon leegyszerűsödnek . 
Minden olyan esemény, amely a történelem szempontjából leg-
alább olyan fontos, vagy még fontosabb, mint maga a trauma, 
teljesen kioltódik . A szempontok és történetek, illetve ezek köl-
csönhatásai eltűnnek vagy jelentéktelenné válnak, és marad egy 
monokauzális összefüggés, amely csakis torz lehet . Egy ilyen 
áldozati önértelmezés legnagyobb problémája, hogy megakadá-
lyozza az önmegismerést és a saját múlttal való szembenézést, il-
letve az érte való felelősségvállalást . A felelősségvállalás lehetet-
lenné teszi az áldozatszerepben való berendezkedést és az azzal 
való azonosulást, még akkor is, ha az a csoport tagjainak elisme-
rést, és egyfajta kiválasztottság-tudatot jelentene . A múlt való-
jában elveszti a jelentőségét, ha egy közösség magának áldozati 
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státuszt követel, mert már nem a szenvedésről, gyászról vagy az 
arra való emlékezésről van szó, hanem egy státuszról, amelyet 
a csoport identitásának valamennyi elemére ki lehet terjeszteni . 
Mivel ez az identitás része, így minden tárgyszerű rákérdezés és 
kritika veszélyezteti azt, de a legnagyobb veszély nem abban áll, 
hogy a tények és viták lerombolják az áldozati identitást, hanem, 
hogy ez lesz a csoport közösségének egyetlen alapja, ami vég-
képp eltorzítja annak identitását . Az áldozatiság és a hozzá való 
ragaszkodás akkor is káros, ha súlyos sérelmek és igazságtalan-
ságok történtek, és sokan megszenvedték azokat .7 Bármilyen 
nagy volt a sértés a múltban, és bármilyen súlyosak is a követ-
kezményei a mában, az áldozatiság mindig megbénít, passzívvá 
és tehetetlenné tesz, és ezzel azt is elhomályosítja vagy láthatat-
lanná teszi, ami jó és sikeres .

Mit lehet tenni? 

A megértés, és különösen önmagunk megértése vezet a megbé-
kéléshez . Trianon esetében ez nem azt jelenti, hogy úgy jó, aho-
gyan van, hanem annak elfogadását, hogy így történt, és nem 
másként . Ha ilyen módon az önmagunkkal való megbékélés 
megtörténik, akkor van lehetőség arra, hogy másokkal megbé-
kéljünk . Nem állítom, hogy ez könnyű és egyirányú folyamat 
lenne, különösen ma nem az . Ehhez folyamatosan nagyvona-
lúságra és szimbolikus gesztusokra lenne szükség a politika 
minden oldaláról, amit a társadalom példaként követhetne . Mi-
vel azonban ez egy nehéz és ellentmondásos út, mindig fenn-
áll annak veszélye, hogy lesznek olyan politikai szereplők, akik 
úgy látják, hogy közvetlen politikai haszonhoz juthatnak, ha a 
régmúlt ressentiment érzéseit aktualizálják, és az identitást egy 
kollektív áldozati elbeszélésbe ágyazzák . Ezekkel a negatív ér-
zelmeket célzó, mégis rendkívül vonzó politikai diskurzusokkal 
pedig nehéz tolerancián és szolidaritáson alapuló elbeszélése-
ket szembeállítani . A dolog nem lehetetlen, de források és kitar-
tás mellett mindenekelőtt intellektuális erőfeszítéseket igényel, 
amelyek nem az idejétmúlt és terhelt gondolatokhoz nyúlnak 
vissza, hanem valami radikálisan újat kezdenek, és ehhez meg-
felelő partnereket találnak a szomszéd nemzeteknél és a magyar 
kisebbségeknél egyaránt . Mindezt azért, hogy ne a választott tra-
umák és áldozatnarratívák legyenek a nemzeti identitás alapjai, 
hanem az azokhoz való reflexív és kritikus viszony .

7 Kröber, Hans-Ludwig: Opferstatus und Erwähltheit, Forensische Psychiatrie, 
Psychologie, Kriminologie, 2018/12 . 83–84 .
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