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(V)álságos
helyzetben?

Válság határozza meg most (2008. utol-
só hónapjaiban) és a közeljövõben az életünket. A válság-

hangulatok mögé a válság valósága került, és bár pénzügyek-
rõl, ingatag pénzügyi rendszerekrõl beszél a világ, mégis a válság
pszichózisról „van szó”, a tõzsde, a piac, a különféle pánikreakciók
„lélektanáról” folyik a rémült vita, és minden pénzügyi, gazdasági és
politikai „próféta” a bizalom visszaállításának lélektani esélyében lát-
ja a megoldást. 

C. G. Jung élete végén, 1961-ben írt tanulmányában „az emberi lé-
lek általános lebecsülésének” korszakát emlegette jelenünk kapcsán,
és úgy vélte, hogy az emberiség a világméretû tudathasadást „most fi-
zeti meg”… Amint tapasztaljuk, a MOST elérkezett – és már a világ-
méretû tudathasadás végzetes ellentmondás(osság)át is megértjük:
miközben az emberi lélek általános lebecsülése folyt – az éppen
MOST aktuális végeredmény szerint az emberi psziché kelti a világ-
és tõzsde-rengetõ viharokat! Egy álságos helyzetnek véget vetett a vál-
ság. Már nem lehet az emberi lélek és közérzet lebecsülésével (éppen
e lebecsült lélek és annak funkciói, meg állapotai mellõzésével) lélek-
tani fordulatot elérni a megrendült világban! Sok mindent elölrõl kell
majd kezdeni. Legelöl pedig: az emberi személyiség áll.

„Az egyén az egyetlen realitás!” – írja Jung MOST (ismét és folya-
matosan) aktuálissá vált tanulmányában. Ez egyetlen realitásokból,
apákból, anyákból, Y-generációs gyerekeikbõl (lásd a Tari Annamá-
riával készült interjúnkat), a válságot leginkább megszenvedõ nagy-H
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szülõkbõl – az egyetlen realitások sokaságából áll össze a (v)álságos
helyzet utáni köz- és magánélet, mindösszesen: a holnapi társadal-
munk. Kulcsszereplõi: a mai gyerekek, az Y-generáció „öccsei, kis-
húgai”, akiknek válságbéli közérzetérõl felmérést végeztünk. Gyere-
keink válaszolnak – már a jövõ kérdéseire, igazságérzetüket, szoli-
daritásérzetüket, kétkedéseiket, zavarukat megmutatva… 

„Mielõtt általános elméleteket alkotunk az emberrõl és pszichéjérõl,
sokkal többet kell megtudnunk a valós emberi lényrõl” – Jung észrevé-
telét a válság, a MOST értelmiségének általános viszonyulási pont-
jaként, alapállásaként is értelmezhetnénk; a FORDULÓPONT
mostani számában a válságos helyzeteket, csoportokat, a válság ki-
váltotta agressziókat úgy vesszük számba, hogy minél nagyobb teret
engedünk a valóságos emberi megnyilatkozásoknak. A gyerekek
hangját és a gyerekekkel foglalkozók (szülõk, szakemberek) gondo-
latait közvetítjük Olvasóink felé – a válság és az év (és a következõ
év!) újabb hónapjaiban is. Továbbra is számítunk Olvasóink észre-
vételeire, gondolataira, mert továbbra is velük együtt szerkesztjük a
lapot, éljük meg – és éljük túl! – a válságot, álságok nélkül! 

(Sz. I.) 




