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1. Az egyetemi polgárok 

kötelessége

Előadó: Somogyi Ferenc

Az egyetemi polgárok (oktatók, hallgatók, vezetők) kötelessége: a magyar egyetem 

lényegében/ből/vel

- gyökerezik

- táplálkozik

- a jövőt orientálja.

Az egyetem lényege: a magyar nép sorsát saját történelmének menetébe kényszeríti.

A magyar őshagyomány: 

Skizofrénia: 1. sztyeppei horda, finn-ugor eredet bla-bla…

2. a MAG népe; a magyar géniusz, magyar: ősnyelv, a magyar népmese,   

a magyar népdal, szkíta erkölcs (Papp Gábor, Szántai Lajos…)

Tud-e az egyetem erről a feladatról?

Meghatározza-e ittlétünket? Igen, ha akarjuk! Hol? Az önigazgatásban.

1. Vulgáris közelítés: egy szánalmas kényszerközösség álprodukciói ígéretével igényt tart 

a szabadságra s a jólétre.

2. Közelítés: erkölcsileg felnő ahhoz a feladathoz, hogy „eltartottsága” bagatell.



1. A célokat, a módszereket, az eszközöket önmaguk adják önmaguknak. Azok 

legyünk, amivé lennünk kell!

2. Öneszmélés (kik vagyunk): a. múlt, b. jelen

c. a jövő lehatárolása: öneszmélés → akarás → önmegnyilatkozás

Az idő az a valami, amin a gond csüng. Gond → Gondolkodni

2. Az önigazgatás
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3. A társadalmi célok és

eszközök spektruma

Teológia (vallás)

Etika (morál)

Politikai 
gazdaságtan 
(gazdaság)

Műszaki 
tudományok 

(technika)

Természet-
tudományok  
(természet)

Végső cél 
(szeretet, dharma, 

szenvedés, 
odaadás, tao)

Közbülső cél 
(egészség, 
nevelés, 

kényelem)

Közbülső eszköz 
(munka, termelési 

eszközök)

Végső eszközök 
(alacsony 

entrópiájú anyag-
és energiafolyam)



A tudománynak és a magyar sorsnak együttesen kell hatalomra

jutni.

Ha: 1. a tudomány lényege jut érvényre, 2. a magyar sors mellett 

kiállunk. (Nem, mert nacionalisták vagyunk, hanem, mert ezt 

várja el tőlünk Isten s minden nemzet.)

A mai tudományt jellemzi:

1. Önálló

2. Előfeltevés-mentes (nem lehet nemzetellenes hatalom-, 

profit-, hiúságfüggő)

A tudomány nem szükségszerű (Kierkegaard).

Ha létezik: számunkra és értünk (kiindulás, levezetés, cél) létezik.

4. A tudomány lényege
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Görög világ: nyelvével, a népi-törzsi létből állt szembe a „létező egészével”. 

Az egészet 1. kikérdezi, 2. megragadja.

Minden tudomány filozófia, akár tudja, akár nem, akár akarja, akár nem.

Prometheus: A tudás sokkal erőtlenebb, mint a szükségszerűség.

Sors > Tudás
W. Shakespeare: Állj a kor elébe, ahogy kihív! K. Gödel

Görög tudás: Legszilárdabb makacssággal kiállni (a létező elrejtettsége csak ekkor 

mutatja meg magát…), vesztés biztos tudatában.

A teoretikus beállítottság:

1. Szemlélődés a dologhoz kötve (népi-állami ittlét), a dolog kívánalma szerint (a 

természet, a harmónia marad, semmi boncoló analitika). Pl. kutatás a tintahalakról! 

Teória = szenvedély, amely a létező közelében, szorításában van. Az igazi praxis 

legmagasabb foka a teória.

2. Parmenidész: a szemlélődés önmagáért - téves. No-pozitivizmus.

5. A görög tudomány lényege
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1. Keresztény teológia: Aquinói Szt. Tamás (XIII. sz.)

2. Újkor: matematika-technika; R. Descartes (kiüresedés, elkoptatás).

3. Mai tudomány: ismerethalmaz, pozitivista, perverziók szolgálatában (pénz, 

hatalom, hiúság).

A görög tudomány centruma: szellemi-népi ittlét (antropológiai-ontológiai-etikai-

axeológiai-gnoszeológiai megfontolás). Ezek nem előfeltételek!

F. Nietzsche: a létezés közepén vákuum keletkezett – Isten halott!

Mai tudomány – görög alapon: kérdések a lét egészére, a cél-eszköz spektrum 

egészére.

A különálló rekeszekben és szakokban betokosodott tudomány a céltalan expanzió 

erejével bír (akár a „buta” rákos daganat), s napirendre tűzte a föld még el nem 

képzelhető kifosztását és lepusztítását, illetve az ember idomítását és tenyésztését.

A mai tudós – ha tudós!!! − a létező üres közepén kérdez az emberi-történelmi ittlét 

minden, már itt lévő világformáló hatalmának 

gyümölcsözőségéből/terméketlenségéből és áldásából/átkából fakadó életre.

6. Van-e tudomány a görögök után?
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A végtelen, kitartó kérdező az egészre kell, hogy kérdezzen: a szellemet akarva.

(Az igaz az egész. G. W. F. Hegel) 

A szellem: a lét lényegéhez kötődő eredeti módon hangolt tudó eltökéltség.

(A szellem nem éleselméjűség, nem játék, nem distinkció parttalan hajszolása, 

nem világész.)

M. Scheler:

Szellem =1. nyitott, 2. önmaga fölé emelkedni képes, 3. önmagára reflektálni 

képes

Földi-Valóság →  Átelleni-Valóság (Isten)

7. Mit kellene kérdeznie a             

tudománynak?        
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Természet Nép Költészet Betegség Jog

Történelem Erkölcs Gondolkodás Őrület Gazdaság

Nyelv Állam Hit Halál Technika



1. Nem a kultúra felépítménye. 2. Nem ismeretek tárháza (könyvtár, 

internet).

3. A nép földhöz és vérhez kötődő erői legmélyebb megőrzésének 

hatalma. (Az ittlét legbelső keletkezésének, további 

megrázkódtatásainak hatalma.)

Nagyság vagy bukás állandó kényszere a jövőben.

Népszellem → a történelem kihordója

A tudománynak elől kell járni a népszellem – világbizonytalanság 

harcában.

A vezetésnek: 1. a legbelsőbb elrendelésben, 2. a legmesszebb menő 

elköteleződésben kell képviselnie a tudományt.

A vezetésnek 1. a legjobbakat kell kiválasztani, 2. a követőknek új 

kedéllyel kell belépni (diákság). 

8. A népszellem világa
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Korunk:

- A kontinuitás romokban 

- Eltökéltség romokban (bal – közép – jobb)

- Értékorientáltság romokban

- Önmaga számára törvényt alkotni képtelen

- Grading on the curve (osztályozás a görbe mentén) – intellektuális alászállás

- Néphez, jövőhöz, földhöz kötődni képtelen

- Érzelmi fagyhalál veszélye

Heideggeri kötődés:

1. Munkaszolgálat (közösséghez való kötődés)

2. Honvédelem (nemzetek tisztelete)

3. Tudásszolgálat (MAG népét)

9. A diákság szellemi világa
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A fakultások, szakok határainak 1. ledöntése, 2. a szellemi törvényhozás, 3. az 

eredmények a nép szellemi világába emelése

a tudóstól 1. szigort, 2. felelősséget, 3. türelmet igényel,

a diáktól 1. a munkaszolgálat, 2. a honvédelem, 3. a tudásszolgálat egységbe 

forrasztását követeli. 

A tanár által képviselt tudás l. egyszerűséget, 2. tágasságot kell, hogy adjon.

A diák 1. a legmagasabb világosságot és 2. a fegyelmet kell, hogy követelje/adja.

A tanárok és a diákok akkor érik el céljukat, ha 

1. egyszerűbben,

2. keményebben,

3. igénytelenebbül rendezik be harcukat az ittlétre.

200 éves szellemi áramlatok ciklusa!

Bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be. (Hamvas Béla)

Minden nagyság a viharban áll. (Platón)

10. A tudomány redivivuszának időigénye
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