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1. Az alapprobléma



2. A leélt évek és a gazdasági 
teljesítmény az elmúl 2010 évben



J. S. Mill a „fejl ődésről”
A tőke és a népességváltozatlan 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
művészeténekfejlesztésére és sokkaltatöbb
valószínűsége lennannak, hogy az valóban
fejlődjék is.



2. A módszer: a kulturális evolúció



3. A rendszer: környezeti tényezők, 
mémek, forgatókönyvek



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. Számításonalapul (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
Céljuk:  a világállam

A szellemi áramlatok 200 éves ciklusa



5. A társadalom normatív ereje



6. Az életvilág -család



Megneve-
zés

TOLSZ-
TOJI

KOLUM -
BUSZI

PLATÓNI ORWELLI

GAZDA -
SÁG

- etikai
- záródó
- emberlép-

tékű
- dezintegra-

tív

- piaci
- specializá-
ció      

- differenci-
ált

- integratív

- etikai-bü-
rokratikus

- is-is
- emberlép-
tékű

- desinteg-
ratív

- agresszív
- speciális
- differenci-

ált
- integratív

POLITI-
KUM

- anarchikus 
- toleráns
- önkéntes

- konvencio-
nális  

- egynemű
- normák

- önigazgató
- toleráns
- normák

- totalitárius
- egynemű-
sítő

- spontán

ÉLETVI-
LÁG

- humán
- rusztikus
- teljes

- technikai
- provinci-

ális
- szakember

- is-is
- nemzeti
- is-is

- egoista
- kozmopo-

lita
- hiú/túlélő



Tradicionális és a modern társadalom
Megnevezés Modern és posztmodern Őshagyomány nyomán

Alanya egyén, osztály, faj Dasein
Kialakulása 18-19. század fordulója Napjaink

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

Gazdaság
Koordináció Pszeudó-piac Koordinációkombináció-

konstelláció
Munkamegosztás Irracionalitásig tagolt Ezermester
Technika Nem emberléptékű Emberléptékű
Világgazdasághoz való 
viszony

Világállamintegráció Autark

Politikum
Társadalomszerveződés Libertinus pszeudó-

demokrácia
Tradicionalizmus

Népesedéspolitika Spontán, ill. értelmét vesztett Tudatos

Életvilág
Képességpotenciál Materializált Szellemre orientált
Identitás Kiüresedett Individuum



Mikor jön el a min őség kora?



Adalékok „A min őség forradalmi 
kiáltványá” -hoz

Megnevezés Negyedik eszme
Alanya Dasein

Filozófiai antropológia Univerzális lény (ezermester)

Lényegi élettér Lokalitás (Nemzet)

Társadalomontológiai alapállás Közösségbe ágyazott egyén

Koordináció Számos (etikába ágyazott)

Technika Kézhezálló

Alapszervezet Közösség által ellenőrzött vállalkozás

Életvilág (Tudás) Az agrárkultúra, a kézművesség redivívusza

Életvilág (Identitás) Autentikus nemzeti, etnikumi, helyi, nemi, 
nyelvi, tradicionális kultúra, család

Életvilág (Thümosz) Elismerés (bankkártya nélkül)



7. Minőségbiztosítás ideái

1. Technikai, adminisztratív, 
anyagi kényszer 
(Posztmodern legitimáló 
eszköz – végjáték)

2. Minőség forradalma; 
individuális igény


