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A magyar nemzetlélek gyógyítása

Igazságot Magyarországnak a szabadulás kulcsát magukban rejtő sebeink 
megmutatása által
A tanulmány célja tulajdonképpen a szellemi, lelki, tudati térben történő hon- és határ-
védelem lehetőségeinek feltárása, transzgenerációs megközelítésben. Melyek a nemzeti 
érdekérvényesítés lehetőségei számunkra az európai nemzetek családjában?

Hogyan lesz, hogyan lehet a Halálból Élet? Emberólomból emberarany? Mikor fordul 
át a Halál Életbe? Az áldozatnak mikor van értelme? Hogyan tud életfakasztó vezetés 
születni a halálból? Hol van a fordulópont? Vagy bifurikációs pont? Mi a nagy titok, 
Goethével „Halj meg és légy!” Hogy lehetséges? Hogy tudjuk megvalósítani nemzeti 
szinten? Mitől virágozhatnak ki sebeink? Mikor „virúl szabadság a holtnak véréből” 
végre? Hogy tudjuk átírni az oly ismerősen csengő sorokat: „Kínzó rabság könynye húll 
/ Árvánk hő szeméből!” nemzeti lelkületünkben?

Nemzeti léptékben is sorsdöntő kérdések ezek, s a magyarság jövője múlhat azon, 
hogy megtaláljuk-e ezekre a megfelelő válaszokat.

Át tudjuk-e vajon írni azokat a mélyen levő kódokat nemzeti lelkületünkben, a szám-
lálhatatlan traumát felszínre hozva, amelyek eddig nem engedtek a múlt veszteségeinek 
rabigájából egy jobb, kevesebb áldozattal, s több „nemzeti boldogsággal”1 átitatott jövő 
irányába?

Jézus azt mondja: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyet-
len város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.” (Mt 12,22)

Mi a kapcsolat Trianon és a devizahitelesek tragédiája, talajvesztése között? 
A Szmolenszki erdő rejtélye, Katyń áldozatainak ismétlődése, vagy éppen Hirosima és 
Fukusima katasztrófája között? Fraktálszerűen ismétlődő beakadt történelmi mintáza-
tok, veszteségek, s az ezek nyomán születő félelmek, áldozati identitás. 

A politikatudomány viselkedéstudományi megközelítése felhívja a figyelmet a kol-
lektív tudattalan kapcsán a regresszió fogalmára. A regresszió ugyan valóban korábbi, 
fejletlenebb állapotokhoz való visszatérésre utal, a múlt olyan továbbélésére a jelenben 
és jelent meghatározó voltára, amelyben a múlt csak mintegy hordalék, elavult, jelen 
működést gátló tényező van jelen. Azonban pontosan az a döntő kérdés, hogy a múlt 
vajon miként van jelen az aktuális működésben? 

Az üldözött kisebbségek helyzete kapcsán Lévi-Strauss így fogalmaz: „A megátko-
zott embertől távol tartja magát mindenki, úgy viselkednek vele szemben, mintha nem-
csak máris halott lenne, hanem potenciális veszélyt jelentene a környezetére. A közösség 
minden egyes alkalommal és minden viselkedésével a halál lehetőségével fenyegeti a 
szerencsétlen áldozatot, aki attól, elkerülhetetlen sorsának tartván, nem is akar mene-
külni. A fizikai létezés ily módon már nem áll ellen a társadalmi létezés feloldásának.” 
Joachim Bauer német neurobiológus a traumakutatás legújabb eredményei kapcsán 
hozzáteszi, a súlyos erőszakot megtapasztalt emberekben intuitív! késztetés jelentkezik 
önmaguk elpusztítására, ha ezek az erőszakos cselekmények szétrombolták a személyi-
ségük integritását és az önértékelésüket. Kollektív szinten Trianon kapcsán egy ilyen 
folyamat hatásmechanizmusai alá kerültünk. Szondi és munkatársai kimutatták, hogyan 
képeznek családi traumaláncokat az így átadódó viselkedési, átélési programok, hiszen 
a tükörneuronok rendszere képezi azt az egyének feletti intuitív közösségi jelentésteret, 
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tudatmezőt, amely minden a közösség által átélhetőnek, lehetségesnek tartott viselke-
désmintát, átélést hordoz, s átörökít, amelyet a közösség tagjai valaha tapasztaltak. 
A homo diktiosz, hálózati ember, hálózatkutatás előrehaladásával egyre bőségesebb tu-
dományos bizonyítékok állnak rendelkezésre az emberi csoportok, mint tudati hálózatok 
hálózati emlékezetének bizonyítására.

Mint Zseni Annamária, a Magyar Nemzetállítás kísérletsorozat vezetője fogalmaz a 
traumáink feltáratlansága, feldolgozatlansága kapcsán: „Az életerő lekötöttsége a múlt 
feldolgozatlanságából ered. A múlt történései feldolgozatlanul vannak jelen, aminek 
következtében a múltban élünk. Hiányzik a jelenlét. Nem internalizálódtak a múlt ese-
ményei, ezért újra és újra felszínre akarnak törni, […] A múlt azért kúszik be mindig, és 
keveredik a jelen történéseivel, mert nincs a helyén a rendszerben. A múlt azon részei, 
amelyeket elhazudtak, meghamisítottak, illetve lehasítunk, kizárunk, amiről nem ve-
szünk tudomást, nem válnak belsővé, nem internalizálódnak, ezért a jelenben élő rész-
ként (fájdalomként) vannak velünk.”

A pszichológia azonban ismeri a poszttraumás növekedés fogalmát is, s ma már 
számos kutatás fókuszál arra, hogy a különböző traumatikus élmények, akár a félelem, 
frusztráció is miként alakulhat erőforrássá, hajtóerővé. Többek között a családi rendsze-
rekkel foglalkozó terápiás irányok lényegét képezi az a fajta „átkeretezési” folyamat 
(reframing), amelyre egyre számosabb módszertan kínál lehetőséget, melynek során 
az eredetileg traumák forrását és sérült modellt, mintázatot átadó családi rendszer 
megszűnik traumatizáló hatásként funkcionálni, s sokkal inkább egyfajta támasszá 
válik, egy olyan támogató erőforrássá, ami hozzájárul a személyes növekedéshez.

Miként tudjuk tehát átírni az öröklött áldozatiság, áldozattá válás tudatalatti prog-
ramját a lelkekben, a magyarságukat büszkén vállaló, megélő, képviselő, nemzeti 
önbecsülés helyreállításán alapuló prosperitássá, virágzássá a magyar társadalom 
lelkében határon innen és túl? Mit tudunk tenni, hogy Krisztust követő nemzetként 
sebeinkből ne még több véráldozat, áldozati szerep, bűnbakság, fakadjon határon 
innen és túl, és az Európai Unióban, illetőleg a globális térben, hanem mindezekből 
erőt merítve, az Élet győzelmének, a nemzet legyőzhetetlenségének tudata, ereje? 
Az élő víz forrásai, új élet forrásai fakadhassanak.

Egyéni szinten ismert jelenség a poszttraumás növekedés fogalma, nemzeti szinten 
mi a feltételrendszere annak, hogy egy pozitív traumafeldolgozás során itthon élő és 
elszakadt nemzetrészeink sebei „kivirágozzanak”?

(A magyarság honvédő, életet fakasztó, megtartó sebei) A múlt sebeinek megmutatása, 
megvilágítása mint határhúzás, szellemi honvédelem, a haza megtartásának záloga, 
jövőnk létalapja. A következőkben tehát arra teszek kísérletet, hogy bemutassam: 
múltunk sebeinek igazságos feltárása, s társadalmi feldolgozása, megjelenítése, 
tematizálása színdarabokban, filmekben, kerekasztal-beszélgetéseken, helyi közös-
ségi eseményeken, miként válhat egyfajta pajzzsá a múltban elszenvedett veszte-
ségek, áldozatok újbóli átélése, a kollektív tudattalanban őrzött traumák kényszerű 
traumaismétlése ellen. Miként előzhetjük meg, hogy újra a múltbeli elrendezések, 
szereposztások alakuljanak ki az európai és globális hatalompolitika színterén, 
amelyben nekünk gyakran a bűnbak és egyúttal áldozat szerep jutott. A múlt fel-
dolgozásának ezen védelmi funkciója mellett, amely összekapcsolódik alapjaiban a 
nagyon konkrét értelemben vett határvédelem kérdéseivel is, van továbbá egy na-
gyon fontos erőforrás szerepe is nemzeti szinten, amely pont a traumáink tudatosí-
tása által mobilizált erőtartalékainkat mutathatják meg számunkra, a sérülékenység 
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egyidejű érzete mellett, amint arról a poszttraumás növekedéssel kapcsolatos kutatások 
szakirodalma is beszámol, a legyőzhetetlenség tudata, a fokozott énerő érzete lehet e 
folyamat kollektív hozománya.

(A magyar nemzet sebei mint titkos nemzeti erőforrás, mint a megújulás, feltámadás 
magja) Varga (2013) ír a pitypang koncepció lényege kapcsán a titkos szellemi erőfor-
rások szerepéről, amely, úgy hiszem, nem csupán szervezetelméleti, hanem társadalmi, 
nemzeti szinten is mutathatja, miként képesek tehát a társadalomban máig ható több 
generációval ezelőtt keletkezett sérülések erőforrássá alakulni:

„Ebben a hozzáállásban nem lehet általánosságban megmondani, miből születik a 
stratégia, és mitől vesz ilyen vagy olyan irányt. Van, hogy a stratégiai folyamat egyik 
vonalának »csörgedező«, sőt csak »szivárgó« patakja váratlanul megárad, és »fókuszált 
stratégiává duzzad« (mert például kiderül – veti fel Mintzberg –, hogy a szervezetnek 
olyan speciális szellemi erőforrás áll rendelkezésére, amivel a versenytársakat megelőz-
ve aknázhat ki egy létrejött konstellációt).”2

Fontos feltétele ennek a társadalmi, nemzeti szintű metamorfózisnak a sebek megvi-
lágítása. Krisztus Fényével. Ugyanis amikor megvilágíttatnak, tehát tudatosulnak nem-
zeti léptékben is, s lényeges, hogy Krisztus Fényében, tehát igazságosan, és szeretettel 
együttérzéssel megnyílva őseink sérüléseire, áldozataira, akkor elveszítik traumatizáló 
kényszerű akár kollektív traumaismétléseket magukkal vonó hatásukat, s ehelyett az 
ősök erejét, a legyőzhetetlenség tudatát, erőt, magabiztosságot, s nemzeti önbecsülést 
erősítő faktorrá, titkos nemzeti szellemi, lelki erőforrássá válhatnak.

A poszttraumás növekedés folyamata, traumából erőforrás – Erő az erőtlenségben
Ennek hatásmechanizmusa röviden úgy foglalható össze, miszerint az adott veszély-
helyzet megerősíti az összetartozás-szükségletet, ennek következtében a fizikai kö-
zelséget is keressük ilyenkor, s az összetartozás-szükséglet mozgósítja az energiákat. 
Ahogy Kulcsár Zsuzsanna: Traumafeldolgozás és vallás c. kötetében empirikus kutatási 
eredményeit összefoglalja, s utal a tulajdonképpen Bibliában is megjelenő elvre: erő az 
erőtlenségben („Erőm erőtlenség által végeztetik el”). Ezt ő erőparadoxonnak hívja, 
amelyet a következőképp magyaráz: A poszttraumás növekedés egyik tényezője: sze-
mélyes erő fokozott érzete a sérülékenység egyidejű átélése mellett. Az erőt az összetar-
tozás szükségletből vezettük le, amelyet a veszélyhelyzet aktivál, mozgósít, tehát pont a 
trauma által gerjesztett folyamatok indukálják, hozzák felszínre az erőnket.

(Mit is érthetünk kollektív traumaismétlésen?) Gondolhatunk itt a devizahitelesek tra-
gédiájára, tömeges talajvesztésére, de Bagdy Emőke egészségpszichológia terén végzett 
kutatásaiból azt is tudjuk, hogy többek között a különböző szív- és koszorúér megbete-
gedések hátterében is nagyon gyakran a sokáig hordozott harag áll.

Dúll Andrea pszichológus a helyidentitást meghatározó történelmi tényezőket is 
kutatva további összefüggéseket is felfed a témában. A lakóhely elhagyása többnyire 
traumatizáló hatással bír, a helykötődés zavarához, s fiziológiai tünetekhez is vezethet 
(pl. koronária megbetegedésekhez). A közösségi képzet a helyidentifikáció fontos része 
énünknek, s mint idézi (Dúll 2009, 122) Friedtől (1963) a helyveszteség, a lakóhely 
kényszer hatására történő elhagyása felér egy fontos személy elvesztése fölött érzett 
gyászreakció intenzitásával, „a személy folytonosságérzésében jelent szakadást, […] 
elválasztva egymástól az identitás egyébként szoros összefüggésben levő két kompo-
nensét, a téri és csoportidentitást”.
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Másik példa a daganatos megbetegedések kapcsán a világháborúk borzasztó emléke 
és veszteségei, mint Anngwyn St. Just nemzetközi hírű társadalmi traumákkal foglalko-
zó terapeuta a Szent László Kórház Tűzmadár Alapítvány onkopszichológiai rehabili-
tációs családállító workshopján is ilyen típusú gyökérzetre derült fény, de említhetjük 
Máté Gábor magyar származású Kanadában élő pszichiáter munkásságát is, aki az ott 
élő őslakos amerikai lakosság szerhasználata és a hazai alkohol-, illetőleg más függő-
ségek, szenvedélybetegségek társadalom-lélektani párhuzamait emeli ki, miszerint ez, 
csakúgy az őslakos amerikai populáció körében, mint itthon, a hosszan tartó veszélyez-
tetettség, a népirtások emléke, eredménye az állandó készenléti állapotban ragadtság, az 
idegrendszer állandó túlfeszített, túlterhelt állapota, amely aztán a függőségek mellett a 
lemerült immunrendszer kapcsán daganatos és egyéb megbetegedések okozója is lehet, 
mint Kopp Mária Magyar lelkiállapot c. kutatásából kiderül, a magyar társadalom 70%-a 
a krónikus stressz állapotában van.3

Prof. dr. Perczel Forintos Dóra, a SOTE Klinikai Pszichológia Tanszék tanszékveze-
tőjének egyik főbb kutatási területe az öngyilkossági kísérletek, a szuicid hajlam kap-
csán állapítja meg a kutatási eredmények tükrében miszerint ezek majd minden esetben 
szintén transzgenerációs gyökérzettel rendelkeznek, tehát akár több generáción átívelő-
en hordozott traumamennyiség, ami gyakorlatilag megtestesül ezekben.

Peter A. Levine (2007, 167) a NASA stressz-szaktanácsadója az első űrsikló program 
során, s a Globális ügyek különítmény tagja, tanácsadó nagy léptékű természeti kataszt-
rófák, illetve etnikai konfliktusok során, a traumatikus szorongás hatásait a következő 
Kierkegaardtól származó idézettel szemlélteti: „S nincs az a Nagy Inkvizítor, ki oly 
szörnyű kínszenvedéseket tartogat a tarsolyában, mint amilyeneket a szorongás… mely 
elől soha nincs menekvés, s elterelő hadművelettel, se lármával, se munka közben, se 
pihenés során, se nappal, se éjjel.”

Hazánk közelmúltbeli történelmének eseményeit áttekintve nem csodálkozhatunk 
sem az indulatok, sem a gyász, szorongás, félelem, különböző fóbiák alapját képező 
érzelmek generációkon keresztül hordozott emlékén. Természetesen félreértés ne essék, 
mind az indulat, mind más múltból visszamaradt, máig kollektív tudattalanból ható ér-
zelmek jogosak. Zseni (2018) a magyar nemzet lelkiállapotát felmérő rendszerállítás ta-
pasztalatai alapján, amelynek során a nemzeti tudattalanban rejlő tartalmakat igyekeztek 
feltárni érzelmi tartalomelemzés, pszichodinamikai elemzés során, ugyancsak az indulat 
szintje volt a legmagasabb. S pontosan az lenne a múlt igazságos feltárásának lényege, 
hogy a lehasított, meghamisított, átírt, saját sérelmeinket eltitkoló, nemzeti erőforrása-
inkat elapasztó, romboló hatások helyett, ezeket helyreállítva, s ezzel a nemzeti énké-
pünket is gyógyítva, integrálva a nemzet fájdalomtestét, az indulatból lendület, minden 
értelemben vett határaink megvédéséhez szükséges határ-ozottság – milyen kifejezően 
is mondja a magyar – fakadhasson.

(„Titkokkal a lelkünkben…”4) Fontos megállapítás továbbá, hogy a transzgenerációs 
forgatókönyvek, mintázatok, traumák átvitelének fő feltétele a titok. Családi titok, vagy 
akár nemzeti szinten a nemzeti történelemben nem ismert, vagy torzított tények. Talán 
e szinte teljes egészében feltáratlan terület egyik egyedüli kutatása, amely a kommuniz-
mus által okozott társadalmi traumák transzgenerációs hatásait vizsgálta, a „Titkokkal a 
lelkemben éltem” c. kötet, az 56-os Intézet kiadásában, amelynek során azon édesanyák 
gyermekeit vizsgálták, ahol a férjet 56 után bebörtönözték, eltűnt. Ebből is az derül ki, 
hogy a trauma annál komolyabb szorongást vált ki a következő generációból, minél ke-
vesebbet tudtak annak konkrét körülményeiről, mibenlétéről.
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A titkok nemzeti történelemben játszott szerepe kapcsán Zseni (2017, 28) ugyancsak 
kiemeli ezek több generációra ható, súlyos következményeit.

(„Mutassátok a sebeket”5) Pontosan ezért akkora probléma, hogy nem tudunk a saját 
sebeinkről szinte semmit, teljesen ismeretlen fogalom a vajdasági holokauszt, de le-
hetne sorolni határon túlra rekedt honfitársaink pokoljárását Erdélyben, az ottani eltit-
kolt népirtásokat, kitelepítéseket, lakosságcseréket. A feltáratlan, elgyászolatlan sebek 
tömkelege kapcsán, nem is csodálkozhatunk, hogy társadalmi látleletként Szabó Erik 
2000-ben a következőket emeli ki a „Mutassátok a sebeket” c. konferencia összefoglaló 
tanulmányában Karátson Gábor gondolatai közül: „Egy nép, amelynek erősen zavart az 
öntudata…”

Mint a tanulmány bevezetőjében utaltunk a német neurobiológus Joachim Bauer kuta-
tási eredményeire, a traumakutatás eredményei kapcsán „a súlyos erőszakot megtapasztalt 
emberekben intuitív! késztetés jelentkezik önmaguk elpusztítására, ha ezek az erőszakos 
cselekmények szétrombolták a személyiségük integritását és az önértékelésüket”.

Martin Miller, akinek személyes drámáját, amely sokak kollektív drámája egyúttal 
a Láthatáron Csoport viszi színre hamarosan, ahogy a szerző fogalmaz pontosan ezzel 
a céllal: „A harmadik ok, hogy meg akarom mutatni, mit tesz a háború az emberekkel. 
Hogy a háborús szülők gyermekei maguk is traumáktól szenvednek, s elmesélni min-
denekelőtt azt, milyen destruktív erők jöhetnek létre magukban a túlélőkben, ha saját 
múltjuk feldolgozatlan marad.”

A különbség csupán annyi, hogy az általa említett, tematizált traumákról több száz 
film, hollywoodi díjnyertes filmek sokasága, irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett alkotások 
tömkelege ad hírt, azonban a magyarság traumái többnyire feltáratlanok. El kell érni 
tehát, hogy a mi sebeink is láthatóak legyenek, hiszen ez véd a traumatikus múlt ismét-
lődéskényszerétől, s a feldolgozatlan múltban rejlő önromboló, önsorsrontó tudattalan 
hajlamoktól.

S a múlt ezen feldolgozatlan árnyai eltakarják a múlt dicső részeit is, amelyekből erőt 
meríthetünk, mint Szabó Erik „Mutassátok a sebeket” c. tanulmányában kiemeli még 
Karátsontól: 

„Hol marad itt hely a tiszteletnek a saját hőseink iránt, akik valóban eszményekért 
haltak meg?” – mint folytatja: „a jelenkori Magyarországon hiányzik az önbecsülés. […] 
El kellene mennie Magyarországnak egy jó mélypszichológushoz, és ki kellene kérnie a 
tanácsait. Hiszen úgy látszik, hogy különösen erős a halálösztönünk és a halálvágyunk. 
[…] Nyilvánvalóan különösen alkalmas pszichológusra van szükségünk, olyanra, aki jól 
átlátja lelkiállapotunkat, és támogat bennünket az öngyógyításban.”6

Toxikus hatások, a nemzet sebeit, a nemzeti identitás, önkép gyógyulását akadályozó 
tényezők – betegítő liberálfasizmus
Röviden szót kell ejtenünk az öngyógyítást, sőt a sebek természetes begyógyulását is 
késleltető, akadályozó tényezőkről. Először is, traumáink a kommunizmus alatt tabu-
témának számítottak, az 1945 utáni idők múlt-tagadáson alapuló, diszkontinuitás para-
digmája nem segített sokat a háborús traumák feldolgozásában, ellenkezőleg, további, 
legalább a világháborúhoz fogható súlyú traumákkal terhelt s az amúgy is kimerült tár-
sadalmat a terror és rettegés általános légkörének megteremtésével, s évtizedekig való 
fenntartásával. Az akkor a társadalomba fecskendezett lassan, de biztosan ölő méreg, a 
„bűnös nemzet” kollektív bélyege máig fenntartott ütőkártyaként szolgál azon erők és hazai 
kiszolgálóik számára, akik nem érdekeltek a nemzetállamok, a Közép- és Kelet-Európa 
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régió megerősödésében, szellemi-lelki-gazdasági talpra állásában. A rendszerváltás 
óta, különösen az elmúlt időszakban azonban végre valami átbillenni látszik e téren. 
A Magyar Tudományos Akadémia egyes kutatóinak tevékenysége, s összességében 
végzett munkája kapcsán tudjuk, hogy már Széchenyi is kifejezte elégedetlenségét, 
miszerint szellemiségükben teljesen eltértek az alapításkori szándékától, a magyar nem-
zet szolgálatától.7 E téren láthatunk előremutató intézkedéseket ennek helyreállítására, 
azonban az eddig okozott károkat nem lehet eléggé hangsúlyozni, alábecsülni jelentősé-
gében. A tanulmány eddigi részéből is láthatjuk a traumakutatások főbb megállapításait 
összegezve, hogy tulajdonképpen egy súlyosan traumatizált társadalomról beszélhetünk, 
amely identitása a számlálhatatlan súlyosabbnál súlyosabb traumák terhe alatt rogyadoz-
va, meggyengült, s ezt a Magyar Tudományos Akadémia által sugárzott, a tudományos 
objektivitás álcájába burkolt nyíltan ítélkező, valójában korántsem objektív, hanem kife-
jezetten hungarofób, magyarellenes felhangjai, s sebeink további feltáratlansága tovább 
gyengítették, s a megmásított, átírt történelmünk kifejezetten negatív, szégyen-alapú 
identitást eredményezett, amely nem kis részben az MTA által meghonosított tudo-
mányos légkör eredménye. Az, amit tehát láthatunk az Ön-Tér-kép. A magyar nemzet 
lelkiállapota c. kutatásban megjelenni, a számos, akár önromboló indulat, negatív ön-
kép, sok tekintetben vezethető vissza ezen társadalmi gyógyulási folyamatokat gátló, 
mérgező tendenciákra, amelyek legalább két évszázada fejtik ki káros hatásukat. Mint 
Lentner Csaba (2018, 43) a Kik támadják Magyarországot és miért? c. kötetben meg-
jegyzi, az erre vonatkozó tervek, program nem új keletű, Jászi Oszkár példáját említi 
többek között, aki 1911. január 5-én lett a Martinovics-páholy főmestere, aki szerint újra 
kell írni az egész magyar történelmet. Mintaképük a franciaországi durva és kegyetlen 
egyházellenes ideológiából kiinduló eszmék terjesztése.8

(A narratíva uralása, globális véleményhatalmi struktúrák kiépítésének történelmi gyö-
kerei és hatásuk) S ha már ezeknél tartunk, nem hagyhatjuk szó nélkül az ezt célzó mé-
dia, véleményhatalmi rendszer kialakítását, s fenntartását sem. A jelenünkre is hatással 
lévő folyamat történelmi gyökerei kapcsán érdemes itt idéznünk Bogár László (2006, 
121): Magyarország és a globalizáció c. művének vonatkozó részét: 

„Hogy e megrendítően lelkes »önledarálási« folyamat hogyan teljesedhetett ki, azt a 
leghűségesebben a villámcsapásszerűen felépülő véleményhatalmi rendszer példázza. 
A látszólag semmiből jött, végtelenül becsvágyó és gátlástalan fiatalemberek felfogha-
tatlan gyorsasággal építettek sajtóbirodalmakat. 1789 előtt egész Franciaországban leg-
feljebb hatvan újság létezett, igen szűk – néhány tízezres – olvasóközönséghez eljutva. 
1792 nyarán csak Párizsban közel ezer újság jelenik meg több százezres példányszámban. 
A robbanásszerű növekedést elképesztő radikalizálódás és már-már elképzelhetetlenül 
mocskossá és embertelenné fajuló hangnem kísérte. […] Ezeknek a véleményhatalmak-
nak óriási szerepük volt a verbális erőszak folyamatos sulykolásában, melynek egyik korai 
megjelenése a bűnbakképzés, illetve az ehhez kapcsolódó lejárató mitológia volt.”

Szükségtelen elemezni, hogy a mai magyar lelkiállapotra, identitásra a módszertaná-
ban rendkívüli hasonlóságot mutató folyamatok miként hatottak, hatnak. Elképzelhetjük, 
amint egy sebeitől vérző nemzet szellemi légkörébe ezen úgymond bénító ideggáz van 
időről időre fecskendezve, amely meggátolja, s mozdulatlanná teszi újra és újra, amikor 
már éppen erőre kapna.

Hogy ennek társadalmi hatásmechanizmusait, jelentőségét felmérjük, Joachim 
Bauer német molekuláris biológus, neurobiológus, belgyógyász, pszichiáter, a Freiburgi 
Egyetem oktatója pszicho-neuroimmunológia területéről származó magyarázatát vesszük 
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alapul a tükörneuronok által létrehozott közös rezonanciatérről. (Hivatkozhatnánk itt 
persze Jungtól, Szondin keresztül Rupert Sheldrake munkásságára is, hiszen a társas 
mezőelméletek nem számítanak teljesen új keletű megfigyelésnek.)

„A tükörneuronok alkotják azt az idegrendszeri alapstruktúrát, amelyen létrejön az 
egyének feletti, intuitív módon használható, közös jelentéstér. Ez olyan teret alkot, 
amely tartalmazza mindazokat az idegrendszeri programokat, amelyeket egy társadalmi 
közösség tagjai átélés vagy viselkedés szempontjából lehetségesnek, illetve elképzel-
hetőnek tartanak. […] A tükörneuronok közös szociális rezonanciateret hoznak létre, 
ugyanis amit egy egyén észlel vagy tesz, az az őt közvetlenül megfigyelő egyének ideg-
rendszerében tükröző aktivitáshoz vezet, mintha ők maguk is ugyanazt észlelnék vagy 
ugyanazt cselekednék, holott ők csak megfigyelők.”

(A gyógyulás frekvenciáira hangolódni nemzeti szinten) Említhetjük az orvostudomány 
területéről Gregory Bateson antropológus-biológust, Bruce Lipton sejtbiológust, vagy 
éppen Church-öt, az epigenetikai gyógyítás egyik képviselőjét, aki a következő folya-
matként írja le ebben a közösen alkotott társadalmi rezonanciatérben az egyénekben 
lezajló hatásokat: minden egyes gondolatunk azonnal rezonál a félvezető tulajdonságok-
kal rendelkező, az egész testet behálózó kötőszöveti rendszerünkben, e vibráció pedig 
géneket kapcsol ki és be, megbetegedési vagy gyógyítási folyamatokat indítva.9 Tehát 
ha úgy képzeljük el a nemzettudatot, Buda egyénekre vonatkozó hasonlatát társadal-
mi léptékre ültetve, mint egy rádiókészüléket, amelyet különböző frekvenciákra lehet 
hangolni, akkor itt az ideje a gyógyító frekvenciákra hangolni, nagyobb sávszélesség-
re váltani, s több frekvenciát foglalni a nemzeti identitást gyógyító hangok számára.

A magyar nemzet lelkiállapota
(Az indulat erőforrás jellegéről) Mint Zseni (2017) pontosítja az Ön-Tér-kép. A magyar 
nemzet lelkiállapota c. kísérletsorozat összefoglaló kötetében a közhiedelemben indulat alatt 
értett jelentést: „az indulat fokozott érzelem, a cselekvés mozgatórugója. Fontos üzenetet 
hordoz: igények, szükségletek, vágyak fogalmazódnak meg a mélyén, amelyek elfogadást 
és megbocsátást sürgetnek, illetve egy problémás helyzet megoldását várják.” Az indulat 
mellett a félelem, fenyegetettség, gyanakvás, kiszorítottság, becsapottság, szomorúság, szé-
gyen, bénultság, bezárkózás, gyengeség érzet volt jelen a kísérlet során. Az állítás tanulságai 
a következők: a szinte mindenütt jelenlévő, mindent átható feldolgozatlan múlt gátolja 
a nemzet potenciális lehetőségeinek észrevételét, lényeges elrendezésként jelenik meg, 
hogy a gyász fő oka, a lerombolt (túlélési kényszer idegen elnyomó hatalmak miatt) indu-
lat, amely a cselekvések mozgatórugójaként segíthetne a fájdalmakból talpra állni a nemzet 
számára. Ugyancsak fontos tanulság, amely a múlt igazságos feltárása mellett szól, hogy a 
nemzet nem ismeri fel a pozitív lélekrészét, a számos nehézség szinte már kitörölte, lehasí-
totta erejének tudatát, amely előrevihetné. Amennyiben azonban képes kapcsolódni hozzá, s 
az identitás így erőre kap, az képes lehet a nemzeten kívüli tényező hatástalanítására.

(Traumából növekedés, sebekből erőforrás a hit segítségével) Bár a múlthoz kapcsolódás is 
döntő tényezőként jelenik meg a negatív érzelmek fölé kerekedés folyamatában a kísérletso-
rozat tanúsága szerint, mégis a legdöntőbb szerepe a szakralitással való kapcsolat helyreállí-
tásában rejlik. Ez indít egy nagyobb erőteljesebb átalakulást, megerősödést.10

Ugyancsak a vallás döntő szerepét támasztja alá a poszttraumás növekedést vizsgáló 
nemzetközi kutatások sora. A hazai ilyen irányú empirikus kutatások egyik úttörője 
Kulcsár Zsuzsanna, aki kimutatta, hogy a jelentős traumát átéltek körében a vallás, 
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vallásos hit bizonyult döntő tényezőnek annak kapcsán, hogy a traumát követően az 
egyén a poszttraumás stressz szindróma, avagy a poszttraumás növekedés jeleit 
mutatta-e. Tehát a poszttraumás növekedés legerősebb bejósló tényezője a vallásos hit.

Több kutatás is kimutatta a pozitív vallásos megküzdés és a PTN kapcsolatát.
A spiritualitás, vallás a PTN-hez a következő funkcióival járul hozzá: 
• támogatást és erőt nyújthat a viszontagságok idején,
• döntő szerepet játszhat a jelentésadásban (személyes jelentés),
• elősegítheti az életcélok és prioritások teljes átalakulását.

Calhoun, Cann, Tedeschi és McMillan (2000) in: Kulcsár (2009)
A vallásos keresés két összetevője: 
• készenlét az egzisztenciális (élet végső kérdései) kérdésekkel való szembenézésre;
• a vallásos változásra való nyitottság szignifikánsan kapcsolatban áll a PTN-nel.
Prati és Pietrantoni (2009) metaanalízisében a vallásos megküzdés a pozitív újraér-

telmezéssel együtt a stresszel kapcsolatos növekedés mutatóinak (PTN stresszfüggő 
növekedés) legerősebb előrejelzője volt. (In: Kulcsár 2009)

Szondi Lipót is lényegiként emeli ki az én hitfunkcióját, mint írja „az ember hitfunk-
ciója sorsépítő, mivel az mint híd funkcionál az emberfeletti szellem és az emberi, össz-
emberi öröklött és ösztöntermészet között. […] Csak a hitfunkció alkalmas arra, hogy 
az ember öröklött sorsával megbékítse.”11

(A nemzeti önbecsülés megbélyegzettség alóli felszabadítása, mint titkos erőforrás a nemzet 
erőtartalékainak hozzáféréséhez) Kulcsár is kiemeli továbbá a poszttraumás személyiség-
fejlődésben a megbecsülés dimenziót, s a büszkeség, bátorság (hősiesség) és a szerénység 
(alázat) kettősségét mutatja be Thomas Mann Nehéz óra c. novelláján keresztül, „Egyre van 
szükség, hogy az embernek mersze legyen nagyszerű, szép nevekkel illetni saját életét! … 
Csak nem kérkedni! Szerényen, türelmesen gondolkodni arról, amit magunkban viselünk! 
A terhet, … a nehézséget … kicsibe venni – ez az, ami naggyá teszi a lelket.”12

(„A sorselfogadás ereje” valamint az erősségek fókuszba helyezése, mint a túlélés sza-
bályai) Ez utóbbi tényező a nehézségek „kicsibe vétele” Placid atya megfogalmazá-
sában a túlélés négy szabálya között elsőként úgy jelenik meg, mint: „A szenvedést 
nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni és elégedetlenkedni, mert attól 
gyengébb lesz az ember.” Persze fontos megjegyezni, hogy itt a túlélésről beszél, ki-
élezett helyzetekben, mint a Gulag, s nem a trauma feldolgozásának szabályairól, s 
azt is hozzátehetjük, hogy ezt, mint a vele készült beszélgetésből kiderül, azzal foly-
tatja, hogy az adott helyzet elfogadásán túl – amely a poszttraumás növekedés egyik 
jelentős tényezője is egyúttal, mint Kulcsár kutatásai a mindfulness megközelítések 
hasznát emelik ki ennek kapcsán13 – az erősségeikre, szakmájukra irányította a társai 
figyelmét a kritikus helyzetekben.

Aki a múltat uralja, a múlt elbeszélésének módját, jogát, azé a jövő is. S ezt né-
hányan tudják jól. Bogár László közgazdász a Nobel-díjas közgazdászra utalva fel-
hozza, hogy tulajdonképpen a legnagyobb hatalom jelenleg a narratívák uralásában 
áll. Benjamin Barber Jihad vs. McWorld című műve ugyancsak hasonló kérdést fe-
szeget a közösségelvű politikai filozófiák megközelítésmódja alapján. Ugyanakkor 
nincs új a nap alatt, Foucault globalogazdi metanarratíváját (amit Benjamin Barber 
McWorldként definiál, s itthon is számos formáját láthatjuk „a szivárvány” teljes ská-
láján) lokális diskurzusokkal, a helyi narratíva bevezetésével, érvényesítésével lehet 
megtörni, az uralma alól felszabadulni.
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Amint utaltunk rá, Foucault már az 1960-as években a hatalom globális természetéről 
ír, mivel földrajzi értelemben is mindent magába foglaló, valamint mivel saját kizáró-
lagos érvényű diskurzust alakít ki mindenről, s kényszeríti a maga diktatórikus véle-
ményhatalmi gépezetével a világra ezt a fajta egyenvéleményt, világértelmezést. Ezen 
globális hatalom természetéről továbbá azt mondja Foucault, hogy láthatatlan, mert nem 
látjuk igazi birtokosait, arctalan. Nem tudjuk, hogy ki irányítja, inkább csak azt, hogy ki 
nem tudja befolyásolni. S a hatalom mostani természete kapcsán már akkor azt írja, hogy 
ráadásul minderről tilos beszélni, nem szabad leleplezni ezáltal, hiszen láthatatlan, nem 
tudjuk igazán tetten érni, s ugyanakkor a hatalomról való beszédet is kisajátítják azok, 
akik ezt az uniformizált, szűk kör által kreált valóságértelmezést ránk akarják kénysze-
ríteni, elénk tálalni. Egyéni érdekektől is független, eloldott ez a hatalom, hiszen azokat 
is szolgálatába állítják, akiknek egyáltalán nem érdeke szolgálni azt.14

Foucault célja a globális hatalom lebontása volt a dekonstrukciós folyamatával. Ez lokális 
diskurzusok kialakítását jelentette. A helyi valóság nézőpontjainak érvényesítését, hang-
súlyosabb megjelenítését. Az 1960-as évektől a metanarratívák számos vita célpontját 
képezték. A mindent lefedő totális rendszerekkel szembeni kritikák lokális kritikákban 
öltöttek testet. Persze ezeket igyekeztek beállítani tudománytalannak, parciálisnak. 
Eszerint a mai globalizációellenes mozgalmak paradox vonása, hogy nem haladják meg 
a globális diskurzusok korlátait, tehát valójában a globalizáció paradigmájának foglyai.15

(Az identitás meghatározásának visszavétele, mint szabadságunk kulcsa – A múlt vissza-
vétele jövőnk záloga) Azt kell megértenünk tehát, hogy amennyiben kiadjuk a kezünkből 
az önmeghatározás, az identitásunk tartalmának meghatározását, s a nemzeti identitás 
konstruálásába, felépítésébe alapvető súllyal tartozik bele a múlt történéseinek elbeszélési 
módját meghatározó jog, kik írják vagy írják át nekünk, a saját hatalmi igényeik, a tőlünk 
ezen hatalmi igényekre válaszként várt reakciók kiváltása céljából, „szép új” múltunkat, 
akkor a sorsunk irányítását, a mozgásterünk határainak megszabását adjuk át, önként 
esünk fogságba, kerülünk kiszolgáltatott helyzetbe.16 Jonah Goldberg Clinton jelentéspoli-
tikáját nem véletlenül nevezi a „liberalizmus legérdekesebb és legkomolyabb megjelenési 
formájának” az 1990-es években. Majd hozzáteszi: „A jelentéspolitika sok szempontból 
a legalaposabban végiggondolt totalitárius politikafelfogás, amelyet az utóbbi fél évszá-
zadban vezető amerikai politikai személyiségtől hallhattunk.”17 Ennek gondolata Clinton 
tanácsadójától származik, Michael Lerner progresszív aktivista rabbitól.18 Könyvében 
Goldberg többek között kifejti, miként sikerült elérni a jelentésadás, s alakítás monopóliu-
ma révén, hogy az eredetileg baloldali eszmekörből származó bűnök a társadalmi tudatban 
ma átsorolódjanak a jobboldalt terhelő felelősséggé.

A globális narratíva alakítása feletti monopóliumnak köszönhetően tehát ezen körök 
olyan diktatúra fenntartására képesek, melynek során a saját vétkeikből gyakorlatilag 
eszközt kovácsolnak, amellyel a másik oldalt nemcsak, hogy befeketítik, hanem gyakor-
latilag teljesen sarokba szorítva képesek térdre kényszeríteni.

(„Az árulás anatómiája” – Kik írják (át) a hazai „jelentéspolitika” jegyében a magyar 
történelmet, nemzeti identitást, amely szellemi határvédelmünk, honvédelmünk erőfor-
rásaként is szolgálhatna) Lentner Csaba Kik támadják Magyarországot c. kötetének 
Az árulás anatómiája: a szabadkőművesek és a vörös emigráció c. fejezete kapcsán 
tulajdonképpen választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy azt a fajta „jelentéspolitikát”, 
amely a globális véleményuralmi gépezet segítségével olyan valóságkonstrukciót, 
egyenvéleményt kényszerít a világra, amelyben a történelem menete és a felelősségi vi-
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szonyok tetszés és főleg hatalmi érdekek szerint bármikor alakítható masszává válnak, 
amelyben a nyugat-európai gyarmatosító országok történelmi felelőssége bármikor 
tálalható az egyébként szintén gyarmatként, csupán belső gyarmatként kiszipolyozott 
közép- és kelet-európai országok felelősségeként, mégis kik honosítják meg és terjesz-
tik ezen régió, s főleg hazánk bűnbakosításában jelentős szerepet vállalva.19

S ezek pedig terhelt, feldolgozatlan temetetlen múltjuk destruktív erőitől hajtva20 
részben át is veszik a felelősséget magukra, egyfajta traumatikus feldolgozatlan múlt 
következtében kialakult önsorsrontó-önromboló hajlam (na és persze a globális hatal-
mi szándékokat kiszolgáló hazai erők tudatos propagandájának) hatására.

Zárójeles megjegyzésként, ha már árulásról, vörös emigrációról és szabadkőműves-
ségről esik szó, Bagdy Emőke elmondja, hogy az autoimmun típusú megbetegedések 
esetében, amelyek gyakorisága kiugró napjainkban, s szimbolikája magáért beszélő, 
szinte kizárólag transzgenerációs okokról beszélhetünk.21

(Üldözött keresztények) Amennyiben nem a keresztények határozzák meg, hogy mit 
jelent a kereszténység, kereszténynek lenni, hanem a semmilyen valláshoz igazán nem 
tartozó, a pénzt Isten helyébe helyező, Európa eredeti keresztény céljait materiális 
célokkal helyettesítő erők, akkor ők fogják meghatározni a mozgásterünk22, létünk, 
fennmaradásunk feltételeit.

Nagyon veszélyes helyzetet teremt, amikor a nem keresztények határozzák meg a 
keresztény identitás, magatartási normák kereteit, határait, akár az önvédelem, honvé-
delem kérdései kapcsán. Egy szándékosan bizonyos hatalmi szándékok által félreinterp-
retált kereszténységkép akár megkérdőjelezheti a jogos önvédelem létjogosultságát egy 
tévesen értelmezett kereszténykép alapján. Jézus ostorral űzte ki a kufárokat a templom-
ból, s nem arra buzdít, hogy váljunk áldozattá mindenképp.

Amint a Keresztényüldözés a történelemben c. konferencián23 dr. habil. Nagy Levente 
pécsi történészprofesszor előadásán is elhangzott, az ókeresztények üldöztetése kapcsán, 
a vértanúság nem kifejezett cél volt, Jézus nem kérte a tanítványokat arra, hogy ne is 
próbáljanak meg életben maradni.

Ha megosztjuk saját történeteinket, szenvedéseinket is beleértve24, akkor nem dőlünk 
be bizonyos manipulációknak. A Hollywood által díjazott filmekből ismert perspektívát 
mindenki ismeri, miközben Vécsey Aladár nevét senki, aki Pécs teljes zsidó lakosságát 
önmaga és családja életének kockáztatása árán mentette meg, s a New Yorkba mene-
kült, megmentett zsidó családok később hálából meghívták a fogadásaikra. Mint az 
kiderült a Vécsey Eszterrel, Vécsey Aladár lányával készült életút interjúból, amely-
ből természetesen nem készül a Schindler listájához hasonló alkotás, s végképp nem 
nyer Hollywoodban díjakat, a Saul fia, s egyéb alkotások annál inkább. Melyekben a 
„bűnös nemzetről” megpróbálják átírva újbeszélül a történelmet25, a múltat, bebizo-
nyítani, hogy valóban bűnös, megérdemli a sorsát, bélyeg, lefojtás, szorongás alatt 
kell tartani. S annak miért is nem szabad lázadni ellene, hanem szégyenkezve és önként 
megtenni, átadni mindent, amit kívánnak tőle. Mondjuk a teljes vagyonát. A rendszer-
váltás körül hova is lett a nemzeti vagyon? Miről is beszélnek a csehek, amikor a több-
ségi társadalom „jaltai megcsalatás”, átverés után „máltai átverésről” beszél? Ugyanis 
ez az egész régióban így működött, ne legyenek illúzióink efelől, illúzió a régió közös 
érdekeinek, közösségének cáfolása, és ez csak azért létezhet, mert a Divide et impera elv 
a metanarratívát alakítók kezében jól működik, de a régió rendszerváltást tanulmányozó 
kutatói meglepően hasonló forgatókönyveket és gazdasági folyamatokat tudtak szám-
szerűsíteni a rendszerváltások körül egész Közép-Kelet-Európában.26
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Ne legyen tehát kétségünk, hogy az egyik szivattyú más természetű, mint a múltbéli. 
Ismét csak Bogár Lászlót idézve, „a látványtechnika, lejátszás technika”, a látszat kidol-
gozása korszerűbb, hatékonyabb, a lényeg azonban változatlan.

A rendkívüli hasonlóságot mutató világrendszerekben, globális hatalmi berendezke-
désekben a mozgásterünk azonban mégsem teljesen behatárolt.

(„A szabadság kis körei” – A magyarság múltbeli sebeinek megvilágítása, mint a szaba-
dulás egyedüli lehetősége a modern európai és globális pénzdiktatúra forgatókönyvének 
fogságából, a bűnbak – áldozat szerepkörből) Amelyben sejthetjük, hogy ránk újra a 
bűnbakként megnevezett, valójában feláldozandó szerepen kívül mást nem osztanának. 
Ennek jeleit tapasztalhattuk az elmúlt években a régió más országaival, főként gondol-
hatunk itt Lengyelországra, egyetemben. Ebből a kiút az, ha felébredünk a szendergés-
ből, s saját kezünkbe véve sorsunk alakítását, részt veszünk a szereposztás alakításában, 
érvényt szerezve a saját narratívánknak. S meghúzzuk határainkat minden értelemben, 
többek között, ahogy a tanulmány a társadalmi traumák feldolgozására vonatkozó szak-
irodalom alapján javasolja, a sebeink megvilágításával. Egyedül a Fény megvilágító 
természete, a múltunk igazságos feltárása27 révén.

Fontos itt megemlíteni, hogy Isten a teljesség is egyben, az egész-ségünk záloga tehát 
nemzeti szinten, hogy mindenki sebei fel legyenek tárva, ne csupán bizonyos csoporto-
ké, hiszen a Jóisten számára mindannyiunk könnyei számon tartatnak. A magyarban az 
egészség és igazság szavunk mennyire közel áll egymáshoz! A nyelvünkben rejlő böl-
csességre ezúttal is érdemes figyelnünk. Az egész-ségünk is az Igazság helyreállításán 
keresztül valósulhat meg ugyanis. Ugyanis az európai „látszatkeltők” nagymesterei egy-
fajta mesterséges hipnotikus állapotban tartva az európai társadalmakat, elhitették, hogy 
a második világháború után az eddigi legtartósabb béke időszaka következett, s ezt ma 
is történelmi teljesítményként könyveli el az Európai Unió. Azonban, ha Európára mint 
történelmi egységre, „európai nemzetek családja”28 gondolunk; hogy is lehetne béke egy 
családban, amikor az a család egyik tagjának keresztre feszítésének árán jött létre. Mint 
a magyar történelem fontos sorsfordító eseményeit feldolgozó Magyarkanizsai Udvari 
Kamaraszínház igazgatója fogalmaz Tizennyolc c. darabjuk kapcsán: „Hogyan uralkod-
hatott el az a vakság, amely megakadályozza a tisztánlátást, amely egyértelművé teszi 
minden háború alatt, hogy nemcsak a háború a politika folytatása más eszközökkel, de 
a háború utáni béke is a háború folytatása más eszközökkel.”29

Ha nem képviseljük a saját sebeinket, a saját narratívánkkal nem egészítjük ki és ál-
lítjuk helyre a hazugságon, látszaton, a vesztesek kizárásán alapuló európai történelem-
írást, akkor a szereposztás mit sem fog változni. A béke látszata lesz csupán fenntartva 
remek látványtechnikával, azonban ez egy olyan béke, amelyet az áldozatok újra és újra 
történő feláldozásával lehet fenntartani. Ahol az Igazság nincs helyreállítva, kimondva, 
a felelősségi viszonyok nincsenek igazságosan rendezve, ott újra és újra bűnbakra van 
szükség. Azaz fenntarthatatlan. Hogy EU-s jelszavakról, célkitűzésekről is essen szó.

(Bűnbakképzés) Érdekes tapasztalat, hogy míg az egyetemen a társadalmi traumák tár-
gyalásán a scapegoating társadalmi bűnbakképzés folyamatai kapcsán a tananyag kitér 
a zsidók, s romák traumáira, mint ezen folyamat áldozatai, addig egy szó sem esik a 
magyarságról, az európai kontextusról, ahol is ugyancsak bűnbakképzés folyománya-
ként egyedül viseltük gyakorlatilag minden más ország felelősségét, Trianon kapcsán 
ugyanúgy meg lettünk nevezve szinte egyedüli felelősként, kollektív bélyegként viselve 
a bűnös nemzet szerepet. Nem mérhető maga Németország vesztesége sem a miénkhez. 
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Tehát a bűnbakképzés folyamatainak bemutatása, mint tantárgy az egyetemen, mintha 
még most is egy bizonyos hatalmi szándék érdekében valójában a legnagyobb vakfoltot 
hagyta a bűnbakképzésnek ma is jelentkező modern formáján, amely többek között az 
EU intézkedéseiben van foganatosítva (LIBE Bizottság, ami korántsem lieber), s így 
tulajdonképpen a globális hatalmi szándékokban továbbra is teret biztosít magának a 
bűnbakképzésnek további globális játszmák folyamán történő folytatásának.

Az „Amikor sebeink kivirágoznak” – Traumából növekedés nemzeti szinten c. kon-
ferencián30 elhangzott előadások reflexiójaként is előjött, s a konferencia pontosan arra 
a hiátusra akart választ adni, reagálni, miszerint a magyar társadalom igen szűk körének 
traumái lettek csupán feltárva, a holokausztkutatásokat leszámítva szinte nem is beszél-
hetünk transzgenerációs traumatizációs hatásokról szóló kutatásokról. Trianon kapcsán 
hiányoznak ezek a több generációra vonatkozó hatásokat vizsgáló kutatások, csakúgy, 
mint az ötvenes években történt rémtettek több generációs hatásai vagy a kommunizmus 
alatt történt egyéb rémtettek hatásai kapcsán – mint azt prof. dr. Perczel-Forintos Dóra, 
a SOTE Klinikai Pszichológia Tanszékének vezetője is elmondta a vele készült kutatási 
interjú során.31

Ismeretlen fogalom a vajdasági holokauszt, de az Erdély területén történt magyarokat 
érő népirtások is többnyire a feledés homályába vesznek. Erről bővebben kutatásokat 
végzett mások mellett a konferencián szintén előadó Kozma László, akinek több mint 
harminc kötete jelent meg, többek között erdélyi lelkipásztorokkal több interjúkötet, 
melyek a két világháború közötti időszaktól foglalják össze történelmünket, az Élned, 
halnod… című kötete a hortobágyi kitelepítésekről szól, vagy éppen a Tanúságtevők c. 
kötetét is kiemelhetjük.

Amikor bátran megmutatjuk sebeinket, az egyfajta határt is képez, védelmet, amivel 
megelőzhetjük, hogy újra bűnbak színben tüntessenek fel minket a világban, akikkel má-
sok felelősségét akarják elvitetni. Azért tudják azt a látszatot kelteni Magyarországgal 
kapcsolatban, mintha mi lennénk újra „az elkövetők”, akár a migrációs kérdés kapcsán 
is, ahelyett, hogy akikhez igazán tartozik a felelősség, a gyarmatosító nyugat-európai 
országok lennének számon kérve erről, mivel a bűnbakosítás, rossz színben feltüntetés 
miatt keletkezik bennünk egy jogos indulat, hiszen már korábban is megtörtént, hogy 
velünk akarta megfizettetni a Nyugat a számláit (Trianon). S ezt aztán idegenellenesség-
ként, xenofóbiának beállítva bélyegként ránk sütik. Holott az indulat a pszichológiában 
is semleges fogalom, esetenként kifejezetten az életet védő, továbblépést segítő belső 
erőforrás, tartalék jelentéssel, funkcióval is bírhat, ahogy a magyar szépen jelzi is, határt 
húz, önvédelmi vonalat (határ-ozott, védvonalakkal bíró). 

Azonban a felszínen, az európai közvéleményt ez a téves megvilágítás formálja, me-
lyet a főáramú média sugall. Az indulat torzító, túlzó félreinterpretált megjelenítésével, 
amely megvilágításban „a tettes” szerep eleve hazánkra van osztva az indulathoz auto-
matikusan társítva.

 Azonban amennyiben a globalogazdi – hogy Bogár László kifejezését használjam – 
narratívája és diktatórikus metanarratívája mellett, ahogy Foucault is javasolja, a lokális 
diskurzusok, narratívák, elbeszélési módok is teret nyerhetnének, például meg tudnánk 
mutatni, akár filmek, kutatások, művészeti alkotások segítségével, hogy ez az önvédel-
mi reakció micsoda tengernyi fájdalmat fed, úgy hiszem, az egy megfelelő önvédelmet 
jelentene számunkra az európai közvélemény tekintetében is.32

Mindenesetre amire jelenleg a fókuszt viszont nagyon is fontos lenne helyezni, az a 
saját fájdalmainkra való ránézés. Igazi ránézés, ami sok esetben – akár Trianon sebei 
és generációkon átnyúló hatásai kapcsán – máig feltáratlan, hogy társadalom-lélektani 
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szinten milyen következményekkel járt. S amikor együttérzéssel, s ítélkezés nélkül tu-
dunk tekinteni saját fájdalmainkra (felmutatni a sebeinket, a balliberális sajtó és tudomá-
nyosság ítélkező társadalom-lélektani légkört kialakító szándékát, egyeduralmát megtör-
ve, amivel fekete mágiát gyakorolnak, hogy a sebeinkben tartsanak minket, s egyfajta álsá-
gos, hamisított narratíva alapján felállított szégyen- és kollektív bűnösség tudati és érzelmi 
terében) s Krisztus fényében látjuk magunkat, akkor megindul a gyógyulás. A sebeinkből 
erő forrása fakadhat. Láthatjuk ennek csíráit is már. A magyarság képviselete kapcsán 
nemzetközi színtéren is, aktuálpolitikai téren is. A történelmet ugyan – ahogy mondani 
szokták – a győztesek írják, de megpróbálhatunk változtatni ezen a saját sebeink, saját 
történeteink, múltunk integrálásával, amely védőpajzsként erőforrásként szolgálhat a ké-
sőbbiek folyamán, hogy ahogy Ferenc pápa csíksomlyói beszédében fogalmazott: „Akik 
tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek.”

(Hogyan hajthatjuk saját malmunkra a „jelentéspolitika” vizét? – A tigris meglovaglása)
Társ-teremtő felelősségünk vállalása (jelentésadás, valóságértelmezés = teremtés, 
teremtőerőink használata) révén
Itt nem a japán filozófus gondolataira reflektálok a tigris hátára ülés kapcsán, amikor is 
olyan erővel van dolgunk, amivel szemben nincs reális esélyünk, bár találó hasonlat le-
hetne a globális hatalmi rendszer hatásai kapcsán, hanem pusztán arra, hogy az „Istent 
szeretőknek minden a javukra válik.” Isten társ-teremtő hatalmat adott nekünk, értelmünk, 
a valóság értelmezésének révén egyúttal alakítjuk is a valóságot, tudatunkkal teremtjük a 
jövőnket, s hogy képesek vagyunk-e ezt a teremtői felelősséget észrevenni, vállalni, s a 
saját kezünkbe vesszük-e sorsunk irányítását ezzel, vagy megfelel számunkra a nem létező 
hatalom előre tálalt gyorskész valóságkonstrukciója, az pusztán rajtunk áll.

Mint szóba került, a globális véleménydiktatúra, globális hatalmi játszmák alóli 
felszabadulás egyetlen lehetőségeként nevezi meg Foucault már a hatvanas években 
a lokális diskurzusok, narratívák, elbeszélésmódok, értelmezésmódok érvényesítését, 
amellyel meg lehet törni, leleplezni e globális metanarratívák egyeduralmát.

A kereszt által (=Istenkapcsolat) a sorselfogadástól a sors fölé emelkedésig
Ennek fényében egy saját narratívát vázolok a következőkben annak kapcsán, hogy mi-
ként is lehetséges nem pusztán a sorsunk elfogadásából erőt nyerni, hanem szeretném 
bemutatni azt a folyamatot, amelynek során nézetem szerint a magyarság szenvedései 
során elvezetődött immáron a sorsa fölé emelkedés pontjára is, a küldetését teljesítve 
újra és újra a különböző történelmi helyzetekben. Tehát a megoldás nem feltétlenül a 
különböző fogolyhelyzetek, csapdák passzív elfogadása, hanem a szorongatott hely-
zetből való kiemelkedés lehetőségének megérzése. Ráhangolódás a sorselfogadás után 
a következő lépésben a sorsunk fölé emelkedés lehetőségére. Hiszen bár mondják, írják 
sokan, a magyarság sorsa krisztusi, azonban Krisztus történetében nemcsak szenvedés 
van, a halált feltámadás követi.

Molnár C. Pál művészi vizionárius látomása Magyarország feltámadásáról szintén ezt 
ábrázolja. A Magyarország feltámadása c. képén ugyanis a kereszt, amelyen a nemzet lett 
megfeszítve, felülről zöldül ki. Hogy az Istenkapcsolatunk helyreállítása nemzeti szinten 
miként segíti a megerősödésünk, s hogy a vallásos hit szerepe a döntő tényező abban, 
hogy egy traumából tartós stresszállapot, elhúzódó pszichés problémák, leépülés, vagy 
növekedés tud-e fakadni, már bizonyítottuk a fent felsorolt hazai és nemzetközi kutatások 
által. (Poszttraumás növekedésre vonatkozó empirikus kutatási eredmények, Ön-Tér-kép. 
A magyar nemzet lelkiállapota.) Most arra nézünk rá a tanulmány záró részében, hogy 
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ez milyen formában valósult meg eddigi történelmünk és a közelmúlt eseményeiben, s 
ennek következtében miként tudtunk a részben öröklött kényszersorsunk, szenvedés-
történetünk fölé emelkedni, beteljesítve ezzel a magyar nemzet küldetését, a Krisztust 
követést. S így állítódik helyre az Igazság is végső soron, hiszen Krisztus maga az Élő 
Igazság, s így rajta keresztül jutunk talán közelebb a nemzet üdvtörténetéhez, mint 
Pap Gábor is fogalmaz33, szenvedéstörténetünk megvilágításán=megértésén keresztül 
egyúttal fel is emelve azt a tudatosság megvilágító fénye által.

Ismét a kényszermunkatáborok világából hozott történettel illusztrálom tehát a fo-
lyamatot, kifejező erejénél fogva, miként emelkedhetünk ugyanis sorsunk fölé még a 
leginkább korlátozott lehetőségek ellenére is?

A trauma, a kereszt súlya következtében kialakuló, elmélyülő Istentapasztalat által 
felszabadított nemzeti önbecsülés túlélést segítő ereje
A történet Placid atyától származik, s arról szól, hogy miután hosszú évek kínszenvedései 
után végül megkapták a repatriálásról szóló dokumentumokat, s már nem kellett volna to-
vább dolgozniuk, azonban egy vállalkozó ez esetben tönkrement volna. Ők rabtársaival el-
határozták, hogy segítenek neki. Azzal a feltétellel, hogy ugyanazt a bérezést kapják, mint a 
szabadok. S 300%-osan túl is teljesítették a normát. S mint mondja Placid atya: „ez a fajta 
nemzeti önbecsülés, óriási energiákat szabadított fel bennünk a hazatéréshez, túléléshez”.

Több tanulsága is van a történetnek. Először is a méltóság helyreállítása, s a sza-
badság kivívása volt ez, hiszen pontosan a követ kenyérrel viszonzás volt az, ami a 
sorsuk fölé emelte őket, s tulajdonképpen azt is láthatjuk mindebből, hogy erre pont 
a szenvedés által is váltak képessé. Ugyanis „a kereszt – Emiliano Tardif atya megfo-
galmazásában – az az elhagyott pusztaság, az a hely, ahol megnyilvánul az élő Isten.”34 
Így tehát azt láthatjuk, hogy a Gulag szenvedéseiben is Vele találkozva, s Benne meg-
erősödve, mert ez az igazi önbecsülés forrása, nemzeti szinten is, képessé váltak az ott 
raboskodók sorsuk, rabságuk fölé emelkedni a Krisztus nyújtotta szabadsággal. Hiszen 
az, hogy a követ kenyérrel dobták vissza, a rab sorsból hőssé emelte őket, visszaadta 
szabadságukat, méltóságérzetüket. S pont a kereszt keserűsége, mégis egyszersmind 
Istentapasztalata, a legelhagyatottabb pusztában is megtartó ereje tette képessé őket sor-
suk uralására, megfordítására belül, miszerint rabokból bensőjükben hősökké, túlélőkké 
váltak. Megerősödve a kereszt által, amit a fogolytábor hozott az életükbe. Beszélhetünk 
tehát kollektív poszttraumás növekedésről számos alkalommal a magyar nemzet szen-
vedéstörténete során. Amikor is a szenvedések Istentapasztalata növekedést, erőt hozott 
pont a trauma súlya által kiváltott erők mobilizálását, mint azt a poszttraumás növekedés 
folyamatáról leírtuk korábban. S az ezzel kapcsolatos empirikus kutatások érvényessé-
gét láthatjuk ezekben a történésekben is, hiszen Placid atya arról is beszélt, hogy a túl-
élés negyedik szabálya a tudat volt, hogy Isten akarja a túlélésüket, s ez olyan erőforrás 
és kapaszkodó volt, ami könnyebbé tette a hívők számára a túlélést. Placid atya aztán 
kiemeli a nemzeti önbecsülést, ami óriási energiákat szabadított fel bennük, ami segítette 
a hazajutást, legyengült állapotban is megerősítette őket.

Azt is láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen egy belső elmozdulásról van szó, amikor is 
a hosszú évek kínszenvedése, pusztasága, keresztje során, az élő Istenbe kapaszkodtak, 
(Placid atya mesél róla, hogy a fogolytábor szűkös körülményei ellenére hogyan oldotta 
meg, hogy végig misézzen, s áldoztatott is) s ennek hatására a külső körülmények vi-
szonylagos változatlansága ellenére rabból hőssé váltak. Ugyanis ez az ő döntésük volt, 
hogy segítenek önként. S pont ez az önmagukat és körülmények korlátait meghaladó 
gesztus volt, ami sorsuk, rabsorsuk fölé emelte őket, s belül ekkor váltak hőssé. Edith 
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Eva Eger Döntés c. nagy sikerű műve ugyancsak a még fogolytáborokban is létező belső 
szabadság lehetőségéről ír, s ez a döntés, ez valóban belül születik, a külső körülmények 
soha nem vehetik el teljesen, s a jelentésadás az, tudatunk, értelmünk adta lehetőségünk, 
amely valójában szabaddá, társ-teremtővé tesz minket.

Mint a poszttraumás növekedés fogalomköre kapcsán Kulcsár is kiemeli Frankl nyo-
mán, „az egyén a legkritikusabb helyzetekben is, a halál árnyékában” is fenntarthatja 
morális értékrendjét, amivel nemcsak környezete befolyását, hanem korábbi önmagát 
(önközpontúságát) is képes meghaladni.35

(Rab vagyok vagy hős?) S ennek a vállalása egy belső döntés eredménye. Rab vagyok, 
maradok, vagy hős? S itt beszélhetünk tulajdonképpen a trauma által mozgósított min-
dent meghaladó bensőnkben szunnyadó élni akarásról, a mindent legyőző akaratról. 
A mégis, mindenek ellenére is győző élni akarásról. Az élet élni akar.

(Legyőzetve győzni – A magyar történelem lényege az Élet győzelme a Halál felett36) 
A „legyőzetve győzni” elv lényege éppen a sérülékenységben rejlő erőről szól, amint 
a poszttraumás növekedés kapcsán szóba került már. Tulajdonképpen egész történel-
münk erről szól. A veszteségből, halálból, véráldozatból hogyan lesz feltámadás, új 
élet? Történelmünk során már százszor és ezerszer bizonyítottuk erre az átalakításra, 
átalakulásra való képességünket, s ezzel adtunk igazán példát a világ számára a krisztusi 
sorsról, amelyben soha nem a halálé és legyőzetettségé az utolsó szó.

(Mégis) Mi azt bizonyítottuk, amit Viktor Frankl a találó „Mégis mondj igent az életre” c. 
könyvében felvet, a mindent legyőző Élet erejéről a Halál felett. Ami mindig belső döntés, 
ha tudatában vagyunk, jelentésadó értelmünk teremtő, társ-teremtő erejének, s élünk vele.

Mint Orbán Viktor miniszterelnök úr is kiemeli egyik beszédében: „A magyar politi-
kai gondolkodás története egy szóban összefoglalható: Mégis.”37

Hozhatunk azonban a közelmúltból is példát. Úzvölgye kapcsán ugyancsak a „Mégis” 
a „Legyőzetve győz” erejével emelkedtünk saját sorsunk fölé, amelyben ugyancsak dön-
tő szerepe volt a megtartó hitnek. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 
méltó választ adott, őt idézem: „Ezer éve a Kárpát-medencében megtanultuk azt, hogy 
mi minden nap fel tudunk állni és minden nap tudunk építkezni. Egyik kezünkkel véde-
kezünk, a másik kezünkkel pedig építjük a jövőnket. Hányan és hányan akartak az éle-
tünkre törni az elmúlt ezer évben: törökök, tatárok, szovjetek, fasiszták és sokan mások, 
mi mégis itt állunk. Hol vannak már ők? Elsöpörte őket a történelem. Mi itt vagyunk, 
holnap is itt leszünk, holnap pedig újra fogjuk építeni a temetőt.”

(Kőből lépcsőt…) Hozzá kell fűzzük még Pál József Csaba temesvári megyéspüspök úr 
csíksomlyói beszédének kezdő gondolatait, miszerint: „Úzvölgye van és lesz. De nekünk 
nem szabad ezt két nép közötti konfliktussá általánosítani.” S Széchenyit idézve hozzá-
fűzte: „Kővel dobálnak, mi a kőből lépcsőket építünk!”

S nemcsak magunk számára, hanem a globális hatalmi gépezet más kárvallottjai 
számára is, mint a Keresztényüldözés a történelemben c. konferencián38 Pohl Árpád 
dandártábornok úr köszöntőjében elhangzott a Hungary Helps Program kapcsán: többek 
között az iraki Tel Askuf városa, miután többektől kértek segítséget az újjáépítéshez, 
s egyedül Magyarország vállalkozott a megsegítésükre, újjáépítve a város kórházát, 
iskoláját, visszatérhettek a lakosok, s hálából a város felvette a Tel Askuf bin Madzsar 
„Magyarország lánya” nevet.
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Mi ez, ha nem poszttraumás növekedés nemzeti szinten? Amikor is bizonyítottuk, 
hogy nőttünk a sebeink fölé, s magunk is a globális erőviszonyok áldozataként, Trianon 
árváiból, hogyan váltunk jó atyává, más áldozatok számára a belső döntésünk követ-
keztében. Böjte atya élete ilyen tekintetben a nemzet sorsát is nagyon szimbolikusan 
testesíti meg, hiszen ahogy meséli egy vele készült, „Az én bosszúm” c. interjúban, ő 
maga is félig árván növekedett fel, hiszen édesapját agyonverte a Securitate, s sokáig 
fontolgatta is, eredetileg bányászként dolgozva, a bosszú lehetőségét édesapja haláláért.

Ha pszichológiai párhuzamokat nézünk se lehetne szimbolikusabb metafora, mint a 
bánya, a tudatalatti birodalma, lelki hatalma vagy a fogolytábor, amikor múltunk foglyai 
vagyunk, s aztán, mivel ahogy Assagioli pszichoszintézisében, de akár Viktor Franklnál 
is találjuk, nem csupán a kollektív tudatalatti hat a nemzet lelkületére, hanem a tudat-
fölötti is, tehát nemcsak a lehúzó emlékek és sérelmek, veszteségek gyakorolnak húzó 
hatást, hanem a lehetséges jövő csírái is ott rezegnek a jelen generatív mezejében, nem 
pusztán az öröklött kényszersors, hanem a sors fölé emelkedés, a múlt fogságából való 
szabadulás, emelkedés lehetősége ugyanúgy felvillanva és felvillantva a nemzet külde-
tését és üdvtörténetének lehetőségét is megjeleníti.

Végül tudjuk, hogy mi történt, Böjte atya is, ahogy a magyar nemzet is, önmaga fél-
árva sorsából sokak jó atyja lett, így emelkedvén a sorsa fölé.

A mi szívünkbe a Jóisten képe van írva, s szenvedéseink pusztaságában hozzá ve-
zetődve, társ-teremtői felelősségünket vállalva így adhatunk példát a világnak valóban 
Krisztust követőként a halál sokadszori felülmúlására, mint ahogy tettük ezt számos 
alkalommal a világtörténelemben. S talán így teljesül be Szent Pio atya Magyarországra 
vonatkozó jóslata, vagy éppen Szent Özsébé, miszerint pontosan a szenvedéstörténe-
tünk által értünk meg, s váltunk igazán képessé küldetésünk beteljesítésére, amely vég-
ső soron igazán elhozza Magyarország számára az Igazságot. Amelynek nagyon szép 
szimbóluma, ahogy ha ránézünk a 2020-ban hazánkban megrendezendő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából szervezett világszintű szentségimádás appliká-
cióján keresztül Európa térképére, a sok kis napocska tulajdonképpen hazánk történelmi 
határait rajzolva ki világít Európa szívében.39
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feldolgozatlan tartalmai határozzák meg a válasz-
tói magatartást. Ha fellibbentjük a múlt fátylát, s 
az ezzel keltett hamis látszatot, akkor egyes arra 
talán nem érdemes pártok nem képesek majd a 
kollektív múlt feltáratlan farvizén evezni. Ezzel 
lehet egyedül kifogni a szelet a vitorlájukból. 
Hiszen ha ezt a gyökérzetet megvilágítjuk, eltű-
nik brandingjük alapja, s rögtön egyértelművé 
válik, hogy a jelenben ki is képviseli a globálisan 
elnyomó, idegen erőket, ki is a kollaboráns erők 
képviselője, a globális hatalom valójában dikta-
tórikus aspirációinak kiszolgálója, noha a „szi-
várvány” sokszínűségét hirdeti a felszínen kifelé. 
(Lásd A liberálfasizmus c. műben bővebben.)

20 A társadalmi traumák által érintett népesség kö-
rében lejátszódó önpusztító, önhibáztató lélektani 
folyamatok következtében, mint az a tanulmány 
során a kutatások fényében világossá vált.

21 Bagdy Emőke az egészségpszichológia területén 
végzett kutatások eredményei kapcsán mond-
ja el, miszerint többek között az autoimmun 
betegségek szinte kizárólag transzgenerációs 
gyökérzettel, okokkal bírnak. A daganatos be-
tegségek, stresszbetegségek kapcsán ugyancsak 
a „temetetlen, belénk égett múlt” hatásait emlí-
ti. Elérhető többek között: https://www.youtube.
com/watch?v=q-W_D5HQDWA (Letöltve: 
2019.11.06.)

22 Lásd többek között Molnár Tamás: Az értelmiség 
alkonya, 1961. Molnár Tamás: Liberális hegemó-
nia, Kairosz, Budapest, 2002. 

23 Elhangzott: 2019. április 11-én a 
Miniszterelnökség Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a Hungary Helps Program meg-
valósításáért Felelős Államtitkárság, a Konrad 
Adenauer Stiftung és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék Vallás 
és Biztonság Szakcsoportjának közös szervezé-
sében. Dr. habil. Nagy Levente (PTE Régészet 
Tanszék): Császárok és helytartók keresztényül-
dözése a császárkorban c. előadásán.

24 Mint azt a nemzetállítás kísérletsorozatban is 
láthattuk: kötődést a negyedik generáció, aki 
fél lábbal kint volt az országból, akkor érzett 
Magyarország iránt, amikor a legidősebb gene-
ráció női tagja kinyitotta a szemét, s amikor a 
saját nagyszüleinktől halljuk, hogy hogyan sírt 
az egész falu, amikor a Fleischmann családot 
elvitték, s az ember nagymamája még 50-60 év 
elteltével is sírva meséli el a történetet.

25 A múlt Igazságos feltárásának jelentősége: 
„Kilépni az árnyékból” – mint Martin Miller 
fogalmaz. Ezzel kapcsolatban rendkívül érdekes 
önéletrajzi alkotás, színházi darab alapja Martin 
Miller élete, akinek édesanyja Alice Miller, az 
ismertté vált A test kiáltása, vagy A tehetséges 
gyermek drámája c. művek szerzője jelenik meg 

olyan szereplőként, aki maga, műveivel tulaj-
donképpen hamis látszatot kelt, átírja, megha-
misítja a saját családja múltját műveivel, s fia 
arról beszél, hogy ennek kapcsán miért is tartotta 
fontosnak az Igazság felfedését, helyreállítását, 
a saját narratívájának bemutatását, érvényesí-
tését, amelyben tényszerűen cáfolódik meg a 
látszatkeltés által életre hívott múltfikció, amivel 
tulajdonképpen igazságot szolgáltat a maga és 
utódai számára, ahogy ő fogalmaz: „[…] az 
írással engedélyt adtam magamnak arra, hogy 
elmeséljem, mit tettek velem, hogy igazságot 
szolgáltassak.” Azt is elmondja, hogy többek 
között azért tartja fontosnak, hogy felhívja a múlt 
feltárására és hatásaira való figyelem felhívását, 
mint mondja: A harmadik ok, hogy meg akarom 
mutatni, mit tesz a háború az emberekkel. Hogy 
a háborús szülők gyermekei maguk is traumák-
tól szenvednek, s elmesélni mindenekelőtt azt, 
milyen destruktív erők jöhetnek létre magukban 
a túlélőkben, ha saját múltjuk feldolgozatlan 
marad.” Szombat, zsidó kulturális és politikai 
folyóirat, 2019. 11. 04. https://www.szombat.
org/hirek-lapszemle/apam-bennem-gyulolte-
a-zsidokat-tovabb?fbclid=IwAR18k4XW_oyt
WaJoSPbksnpOFA7rQvwNBOT1V1lDCNKI
rC4-y3h5dw3zoH8 

26 Lásd Vladimir Tismaneanu – Sorin Antohi: 
Between Past and Future, Central European 
University Press, 2000. Amelyben számszerűen 
is vázolja, hogy hogyan vándorolt a régió or-
szágainak nemzeti vagyona a volt kommunista 
vezetők kezébe, előre egyeztetett nagyhatalmi 
forgatókönyv mentén.

27 Utalás a 2019-es Professzorok a Hazáért konfe-
rencia prof. dr. Andrásfalvy Bertalan előadásának 
címére.

28 Antony D. Smith és mások.
29 Andrási Attila, a Magyarkanizsai Udvari 

Kamaraszínház igazgatója. A társulat ebben a 
témában született előadásai közül fontos meg-
említeni a Halottak napjától virágvasárnapig c. 
darabot, amely Trianon tragédiáját mutatja be a 
délvidéki magyarság szemén keresztül.

30 A konferencia előadásainak anyaga a követke-
ző linken érhető el: https://www.youtube.com/
watch?v=Xc9Fj8pMH3k&t=155s (Az előadás 
anyagainak feltöltése folyamatosan történik.) A 
konferencia 2018. május 28-án került megren-
dezésre az Országos Közegészségügyi Intézet 
Fodor termében.

31 Az Új Nemzeti Kiválóság Program kereté-
ben doktorjelöltként, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által díjazott „A poszttraumás 
stressz szindróma (PTSD) háborús veszteségek, 
társadalmi traumák nyomán kialakuló családi 
traumaláncok ismétlődései, elnyúló társadalom-
lélektani hatása, transzgenerációs mintázatai a 
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fiatalok szülőföldről való tömeges elvándorlására, 
illetőleg az alacsony születésszámra s egyéb társa-
dalmi zavarokra a transzperszonális pszichológia 
fényében” című kutatás keretében vizsgálta a 
tanulmány szerzője Szarvas Hajnalka únkp-17-3-
4-nke-91 számú kutatási pályázat keretében.

32 Hiszen az emberek általában az áldozat mellé áll-
nak, tehát ha sikerül bemutatni a veszteségeinket, 
képviselni az efölött érzett fájdalmunkat, szenve-
déseinket az véd minket a bűnbak szerep ránk nyo-
módó bélyegétől. Persze nem feltétlenül erre kell 
helyezni a hangsúlyt, hiszen az európai keresztény 
pártmozgalmak budapesti találkozóján SALLUX 
ECPM (European Christian Party Movements) 
(2019. június 14.) Európa-szerte számos országból 
voltak jelen képviselők, s mint kiderült az európai 
keresztény közvélemény egyébként mellettünk áll, 
tehát a nem létező hatalom véleménygépezete nem 
minden téren jár sikerrel a szereposztás elhitetésé-
ben, s a bűnbak szerep kiosztás kapcsán.

33 Könyvének címében: Üdvtörténet magyarul. Két 
Hollós, Budapest, 2015.

34 Emiliano Tardif: Jézus él. Marana Tha, Budapest, 
2007. p. 36.

35 Kulcsár Zsuzsanna – Rózsa Sándor – Reinhardt 
Melinda: A poszttraumás növekedés feltételei és 
empirikus vizsgálata, Trefort Kiadó, Budapest, 
2006. p. 19.

36 Konkrét példát is látunk erre a települési fejlesz-
tések alakulása kapcsán is. Komlóska példája 
reprezentálja a hit újjáélesztésének sorsfordító 
hatását helyi, települési szinten többek között. A 
kis híján teljesen elnéptelenedő, ma virágzó kis 
település fejlődésében is fontos elemként említi 
a polgármester a Mindszenty bíboros által életre 
hívott Világ Győzelmes Királynője Engesztelő 
Mozgalom újjáélesztését.

37 III. Budapesti Demográfiai Csúcs, 2019. szept-
ember 5–6.

38 Elhangzott: 2019. április 11-én a Miniszter-
elnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért 
és a Hungary Helps Program megvalósításá-
ért Felelős Államtitkárság, a Konrad Adenauer 
Stiftung és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék Vallás és 
Biztonság Szakcsoportjának közös szervezésében 
Pohl Árpád dandártábornok úr köszöntőjében.

39 https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ (Letöltve: 
2019.11.08.) A szentségimádáson résztvevők 
bejelentkezhetnek s jelölhetik, hogy hol vesz-
nek részt éppen szentségimádáson, s ez ki-
rajzolja azokat a helyeket, ahol a legtöbben 
vannak, napocskákkal jelezve. Az applikációt dr. 
Polgár Balázs, az ÉrMe Budapest Klub vezetője 
fejlesztette.


