
XXIX. Nemzeti Min őségügyi 
Konferencia

Átalakuló világrend –
Új kihívások, új válaszok

Minőségtudatosság – Kiválóság – Hatékonyság

Balatonalmádi Hotel Bál Resort

2022. szeptember 16. 



A hitványság kora
Somogyi Ferenc

Mir ől lesz szó?
1. Mit kell érteni hitványság korán,   

meddig kell együtt élni vele?

2. Milyen okok állnak a hitványság 
kora mögött?

3. Mit tehet az individuum, hogy a 
hitványság korát meghaladhassuk?



1.1. A hitványság kora az őshagyományban

Őshagyomány: a világ nagy mítoszainak 
szinkretizmusára alapozott történelemfilozófiai 
magyarázat, szemlélet, gyakorlat – nem ideológia.
1. Hinduk: Manvantara –Kali Yuga (Sötét Kor) 

Korszakolása: Kb. Kr. e. 3000-től Kr. u. 2200.

2. Görögök, perzsák, kínaiak, aztékok… 

3. Héberek: Dániel próféta 
Korszakolása: Kr. e. 457 – Kr. u.1844

Őshagyomány (Hamvas Béla): Kb. Kr. e.: 600 
(apokalipszis előtt, apokalipszis után). K. Jaspers: 
tengelykorszak                         



Dániel 2300 éves próféciája



Nebukodonozor és Dániel álma 



1.2. A történelmi korszakolás napjaink felől



A ciklusoki metafizikája
Ciklusfelismerés célja: a káoszban rendet, szabályosságot 
felfedezni.
1. A ciklusokra irányuló kérdések filozófiai antropológiailag, 

ontológiailag és etikailag megalapozottnak kell lenni.

2. Igaz az egész – alapállás.

3. A döntési-cselekvési attitűd-térkép, a Daly-féle cél-eszköz spektrum 
fundamentálontológiai  feltételek.

4. Mindig két ciklus van, pro- és kontra. (Illyés Gyula) Mindig egy 
centripetális és egy centrifugális erő hat, egy időben különböző 
arányban.  Külső és belső extern hatások.

5. Úgy van egyensúly, hogy  soha nincs egyensúly.

6. A ciklus: elfut, kiegyenlítetté válik, dominánsan növekvő, illetve 
csökkenő amplitúdójú, frekvenciájú .

7. A ciklusok interferálnak (erősítik egymást egybeeséskor).



1.1.1. Kondratyev ciklus – 50 éves



1.1.2. Az emberitőke-állomány ciklusa



Extern (külső) tényezők

1. Ökológiai sokkok
2. T.C. (technológiai változás)
3. Nemzet- és világgazdasági irányváltások
4. Demográfiai, migrációs, szociális változások
5. Történelmi, politikai kataklizmák
6. A nyilvánosság szerkezetváltozásai
7. Szociálpszichológiai átalakulások, 

attitűdváltások
8. Spirituális (erkölcsi) megújulás



1.1.3. Az interferáló ciklusok 



Dátum: 2022.09.08.
Somogyi Ferenc

A szellemi 
áramlatok 200 
éves ciklusai

Liberalizmus GLT

Kant i 
transzcendenciába 
ágyazott ész

Tradíció éltette
transzcendencia

Racionalitás

Smith-i erkölcsbe 
ágyazott önzés

Tradíció éltette
erkölcs

Önzés

Spinozai szabadság Szabad akaratú 
ember 
harmóniája…

Tittytainment -
ciciztetni

Schilleri művészet A művészet, a 
tudomány a vallás 
helyére

Minden és az 
ellenkezője is



A 200 éves ciklus Liberalizmus GLT

Pestalozzi/Rousseau
pedagógiája

Abszolút erkölcsiség 
/természetesség

Természeti
ösztönállapot 
/műviség

Grotiusi népfelség A hatalom nem Istentől, 
hanem a néptől van

A hatalom az 
ephoroszok 
kezében 

Hobbes-i természetjog Személyes élet 
oltalmazása, béke, amíg 
lehetséges

A teológia, a 
metafizika, a 
természet 
roncsoltsága

Locke-i egyenlőség Egyenlő esély 1 : 99-es 
társadalom

Hume-i laissez faire  
laissez passer

Szabad verseny Monopóliumok, 
oligopóliumok,
állam



2. Hol csordul túl a pohár?
Tudományok Gyakorlati színterek Gondok

Teológia Vallások Kiürült istenképiség
Etika Hétköznapi emberi

viszonyok
Önzés, nihil

Esztétika Művészetek Katarzis-hiány
Pszichológia Az egyén belső világa Rezignáció

(elbizonytalanodás)
Pedagógia Iskolák világa Liberális szabadosság
Politológia – Jog Törvények,

közigazgatás
Manipulatív –
túlbonyolódott

Szociológia Társadalom, család Azonosság-zavar
Közgazdaságtan Gazdálkodás Természet-, társadalom-, 

lélekpusztító
Műszaki- és
természet-tudományok

Természet A reprodukciós körök 
megbomlottak



2.1. A gazdálkodás végzetes zavarai
Keretek:
1. A globalokrata libertinus technofasizmus. 
2. Az eltorzult nemzetközi pénzügyi rendszer.

Következmények:
3. A természet, a társadalmi együttélés, az emberi psziché pusztítása.
4. A jövedelem-egyenlőtlenség. (Szegénység munkanélküliség, 
infláció.)
Keretek és következmények:
5. A gazdálkodás/az élet fő mémjének (a családnak) tönkretétele. 
6. A nemzeti emberitőke-állományok szétzilálása

∑: Véges térben nincs végtelen népesség-
és fogyasztás-növekedés!!!



2.2.1. Válaszok a kihívásokra – a rendszerben



2.2.2.Válaszok a politikai rendszerben



2.3. Korunk társadalommodellje



Gazdaságontológiai attribútumok
Megnevezés Uralkodó állapot - GLT Legyen

Koordinációkombi-
náció-konstelláció

Pszeudó-piac Sokszínű

Döntési-cselekvési 
attitűdök

Egoizmus, rivalizáció, 
agresszió, destrukció 
dominancia

Kooperáló, altruista, 
lemondó, 
önmegtagadó 
dominancia

Munkamegosztás Az egyéni és a kollektív 
tudás végzetesen elvált

Záródnia kell

Pénzrendszer Magánhatalmi pénz Társadalmi pénz

Technológiai vál-
tozás

Emberléptéket meghaladóan 
gyors, grandiózus, 
tömegszerű.

Emberléptékű, 
kézhezálló

Világgazdaság A „rabló nemzetek” pozíció 
tartása

Az önellátás felé



2.3.1. Klaus Schwab-féle kommunizmus



A nyugati kommunizmus jellemzői
Politikum:
1. Világállam – protektorátusok. 2. Globalokrata 
libertinus technosfasiszta elit. 3. 
Népességszabályozás. 4. A nyilvánosság a GLT 
kezében.

Gazdaság
1. Magántulajdon megszüntetése. 2. Digitális pénz.

3. Egy cég termeljen az egész világnak.

Életvilág:1. Transzhumanizmus = a biológiai ember + 
MI. 2. Digitális identitás 3. „Zöld” egyszemélyes 
csoport.                                             



2.3.2. Tolsztoji, kolumbuszi, platóni 
forgatókönyvek



Köszönöm a figyelmet!

Somogyi Ferenc
E-mail: somogyifer@gmail.com


