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Mottó
A hagyomány olyan megoldások sorozata,

ahol gyakran elfelejtjük a forrást.

Vessük el a megoldást és láthatóvá válik a

forrás; máskor új alakot ölt, vagy

részlegesen, vagy időlegesen eltűnik. S ha

itt van, olykor joggal vagy jogtalanul

mosolygunk, máskor megdöbbenünk

butaságunkon, megint máskor

elszomorodunk vagy Isten irgalmát

csodáljuk.
Donald Kingsbury után (Courtship Rite)
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Miről lesz szó?
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Daly-féle társadalmi célok és eszközök spektruma



Döntési-cselekvési attitűdök



Intuitív világmodell: 1. Az alapprobléma



2. A leélt évek és a gazdasági 

teljesítmény az elmúlt 2010 évben



J. S. Mill a „fejlődésről”
A tőke és a népesség változatlan állapota nem

jelenti az emberi fejlődés változatlan

állapotát. A szellemi kultúra minden

fajtájának, valamint az erkölcsi és

társadalmi haladásnak itt legalább akkora

tere lenne, mint bármikor is volt.

Ugyanannyi lehetőség nyilna az élet

művészetének fejlesztésére és sokkalta több

valószínűsége lenn annak, hogy az valóban

fejlődjék is.



2. A módszer: a kulturális evolúció



3. A rendszer



3.1. Az erőforrások kimerülésének 

gondja



3.2. Az ökológiai katasztrófák 

hatása



3.3.1. A technológiai változás 

lehetősége

Minden, ami keletkezik,

éppen keletkezése révén bizonyítja,

hogy nem szükségszerű;

mivel a szükségszerű az egyetlen,

ami nem keletkezik,

mert a szükségszerű van.

S. A. Kierkegaard



3.3.2. A technológiai változás 

következménye
1. Számításon alapul (minőségbiztosítás!!!)

2. Emberléptéket meghaladóan gyors

3. Emberléptéket meghaladóan grandiózus

4. Tömegszerű
Az újkori tudomány és a modern technika 

előrehaladása ma még elképzelhetetlen állapotokig 

fokozza a föld kizsákmányolását és 

kihasználását, valamint az ember tenyésztését 

és idomítását.  
M. Heidegger



4. Globalokrata libertinusok



5. A társadalom normatív ereje



6. Az életvilág - család



Megneve-

zés

TOLSZ-

TOJI

KOLUM-

BUSZI

PLATÓNI ORWELLI

GAZDA-

SÁG

- Etikai

- Záródó

- Emberlép-

tékű

- Dezinteg-

ratív

- Piaci

- Specializáció       

- Differenci-

ált

- Integratív

- Etikai-bü-

rokratikus

- Is-is

- Emberlép-

tékű

- Desinteg-

ratív

- Agresszív

- Speciális

- Differenci-

ált

- Integratív
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-Anarchikus

- Toleráns

- Önkéntes

- Konvencio-

nális

- Egynemű

- Normák

- Önigazgató

-Toleráns

- Normák

- Totalitárius

- Egyneműsítő

- Spontán

ÉLETVI-

LÁG

- Humán

- Rusztikus

- Teljes

- Technikai

- Provinci-

ális

- Szakember

- Is-is

- Nemzeti

- Is-is

- Egoista

- Kozmopo-

lita

- Hiú/túlélő



Megnevezés Modern és posztmodern Őshagyomány

Alanya egyén, osztály, faj Dasein

Kialakulása XVIII – XIX. század fordulója Napjaink

Domináns tényező TC3/b, L4 E1, R2, TC3/a, N5, H6

G a z d a s á g

Koordináció Pszeudó-piac Koordinációkombiná-

ció-konstelláció

Munkamegosztás Irracionalitásig tagolt Ezermester

Technika Nem emberléptékű Emberléptékű

Világgazdaság Világállamintegráció Autark

P o l i t i k u m

Társadalomszer-

veződés

Libertinus

pszeudó-demokrácia

Tradicionalizmus

Népesedéspolitika Spontán, ill. értelmét vesztett Tudatos

É l e t v i l á g

Képességpotenciál Materializált Szellemre orientált

Identitás Kiüresedett Emberléptékűség

Thümosz Csirihau Adottság szerint



Mikor jön el a minőség kora?



A minőség alapelveihez…
Megnevezés Negyedik eszme

Alanya Dasein (Jelenvaló lét – Ittlét)

Filozófiai antropológia Nyitott - Univerzális lény 

Lényegi élettér Lokalitás (Nemzet)

Ontológiai alapállás Közösségbe ágyazott egyén

Koordináció Koordinációkombináció-konstelláció 

Technika Kézhezálló

Alapszervezet Közösség által ellenőrzött vállalkozás

Életvilág Tudás Agrárkultúra, a kézművesség 

Identitás Autentikus nemzeti, etnikumi, helyi, 

nemi, nyelvi, tradicionális kultúra, család

Thümosz Elismerés; úgy Én, hogy Te is, 

úgy Mi, hogy Ti is



7. Minőségbiztosítás ideái

1. Posztmodern kor: Technikai, 

adminisztratív, anyagi kényszer a 

kvantitativitásért. (Globalokrata 

libertinus technofetisiszta 

manipuláció – végjáték.)

2. Minőség forradalma; individuális 

igény. (Spirituális megújhodás.)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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