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Hátsó címlap 

A mű széles csapatmunka eredménye. A szerző 
korábbi szerzők munkáiból is válogatott 

ismereteket, és lépésről lépésre haladva több 
mint 50 év alatt jöttek létre a felfedezések.  

Az eddig megjelent kötetek: 
I. Általános lét- és rendszerelmélet. 1992, 2001. 
II. Általános érték- és működéselmélet. 1994, 2008. 
III. Értelmes létezők az Univerzumban és az Emberiség 1996, 

2011. 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 1997. 2011 
V. Az energetizmus filozófiája. 1999.  
VI. A Világegyetem működésének évezredek óta keresett 

megoldása 2011.  
A második kiadások alapvető mondanivalója nem tér el 

az első kiadásoktól, de részleteiben kiegészültek-, cél-
racionálisabbak, közérthetőbbek. Számtalan olyan kérdésre 
is megoldást adnak, amelyek megismerése az Ember 
számára eddig nem járt átfogó sikerrel.  

Az I-III. kötetek a Természet minden 
létezőjének alapvető elméletét-; ez a kötet a 
MINDENSÉG ELMÉLET-ét tárja fel. Külön fejezetet 
foglalkozik a „MINDENSÉG ISTENE” témakörrel. 

A megelőző kötetekre épülve a IV. kötet világhírű 
tudósok legaktuálisabb kérdéseire és állításaira reagál. 
Ezzel az Olvasó számára gyakorlati közelségbe hozza az 
elmélet állításainak realitását. Megkísérli létrehozni a 
Természet-, a Természettudomány-, a Természetfilozófia- 
és Vallásfilozófiák átjárhatóságának racionalitását. 

Az Emberiség mai helyzetével, problémáival, a 
kialakult helyzet okaival és a kivezető megoldás le-
hetőségével az Epilógus c. Fejezet foglalkozik.  
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Köszönet nyilvánítás: 
 

Az Új Természetfilozófia IV. Kötetének teljes anyaga az I-
VI. kötetek ma is érvényes összefüggő tartalmára épül, 
azokkal egységes rendszert alkot.  
 
Köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik 
bírálataikkal, tanácsaikkal közreműködtek az energetizmus 
általános rendszerének létrejöttében. Természetesen 
nemcsak a Filozófiai Vitakör alábbi tagságára-, hanem 
mindenkire vonatkozik, akik gondolataikkal segítettek. 

 
Hálás szívvel köszönöm Dr. Varjú Olgának, hogy a 
hosszú idő alatt a munka igazságába vetett töretlen 
hitelével, bátorításával –korábban– átsegített a nehéz 
helyzeteken. 
 
Köszönetet mondok a Filozófia Vitakör Tagjainak,  
különösen azoknak akik a megelőző köteteket olvasták, 
vagy egy-egy rész olvasásával, megértésével, 
megnemértésével, tanácsaikkal, bírálataikkal, kritikáikkal 
segítettek: Dr. Dudich Endrének, Az energetizmus 
filozófiája kapcsán Géczy Istvánnak a Szerencsi FV 
vezetőjének (aki a 388. sz vitaűlésen elmondta, hogy 
háromszor elolvasta az I-III köteteket; a FV Elnökének írt és 
a Vitakörben felolvasot levelében leírta a véleményét (JIM: 
48.):, Prof. Dr. Benkő Ferencnek (aki összehasonlításokat 
tett Szádeczky-Kardoss sebességszintes rendszerének 
eredményei és az Új Természetfilozófia szervezettség 
szintes kutatási eredményei között. Földi Tivadarnak (aki 
az első kötetek elolvasása után elismerését fejezte ki és 
megajándékozott egy tojás nagyságú külföldi útjáról hozott 
mocha-apát kővel; “varázs erejével” ható sok sikert kívánva. 
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Az Új Természetfilozófia kapcsán Pataki Tamásnak, (aki 
egyetemi disszertációját az Új TF-ről írta),  
Dr Kónya Balázsnak, (az első kötetek elolvasása után az Ő 
javaslatára kerültem a Filozófiai Vitakörbe). Továbbá Prof 
Lontay Ervin Pálnak, Dr. Adonyi Zoltánnak, Dr Tavaszi 
Ferencnek. A természeti nyelvek, a természeti tudás és 
működés kapcsán Horváth Katalinnak, Deák Ferencnek. 
Az örvénytudomány kapcsán Agócs József tanár Úrral 
mindketten a saját igazunkat valljuk, a történelem majd 
eldönti melyik az igaz. Vitányi Pálnak ELTE (aki a 388 sz. 
Vitaűlésen mondotta: mindhárom kötetet elolvastam, “Miklós 
azt csinálta, amit én szeretnék. Fantasztikus dolgot 
produkált.”  “… jó értelemben vett filozófia, amely nagyon 
széles területet fog át”  “.. Kuhnnal szemben Miklóssal értek 
egyet.”.  A természetfilozófia kapcsán Bánhidi Andrewnek. 
A rendszerelmélet kapcsán D. Dr Kovács Attilának. 
Utólagosan az I-V kötetek tartalmának eszmecseréje 
kapcsán Fabó Lászlónak és Katalinnak. Az Új 
Természetfilozófia és a vallásosság összefüggésében 
folytatott gondolat-cserék kapcsán Dr. Rászlai Tibornak. A 
FV-ben elhangzott előadások összefüggésében; a 
hozzászólásaiban kifejezett ±véleményei és beszélgetéseink 
kapcsán Lombay Kamillának. 
 
Az ARSZO-, a szervezettség-, a természeti értelem-, a 
civilizációs energia-, a működés, az innováció, a semmi-, a 
semmiből teremtés stb., kapcsán Dr Szántó Borisznak., a 
történelem eldönti majd, hogy melyikőnknek van igaza. A 
lételmélet kapcsán Bokor Leventének. A fejlődés kapcsán 
Simon Lehelnek. Az ősi kultúrák jelei kapcsán Varga 
Csabának és Záhonyi Andrásnak. Az integral filozófia 
kapcsán Csizy Imrének. Hules Bélának: Jó és rossz. C. 
munkája, valamint beszélgetéseink kapcsán. A keleti és 
nyugati gondolkodás, valamint az általa feltételezett jövő, és 
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a lehetségesnek tartott alternatívák kapcsán Urbán 
Ivánnak, A természettudomány, a csillagászat tárgyú 
előadásai, hozzászólásai és beszélgetéseink kapcsán 
Gesztesi Albertnak.  
 
Dr Detre Csaba: “Egység, sokság, mindenség dinamikus 
egysége a fejlődés. (M. Fil. Szemle 1986/3-4.), “A fejlődés, 
mint folyamat absztrakt dinamikai modellje.” (ELTE Filozófia 
Tanszék Bp. 1990, 186 pp.) “Elidegenedés és 
alkalmazkodás dialektikája”. Hozzászólás Újhelyi Mária: 
Adalékok az evolúcióelmélet továbbfejlesztéséhez c. 
munkáit is ±, 0 hasznosítottam. Dr Detre Csabának a FV 
Elnöke: −az Új TF I-III, kötetének 388 sz. vitaülésen 
elhangzott hozzászólása−: “Elismerést érdemel /…/ nem 
szokásos filozófia, /…/ egyes részek rendkívüli módon 
tetszettek, különösen a hierarchikus Univerzum.”  
A 388. sz vitaülés teljes anyaga hangszalagon van, amely. a 
Filozófiai Vitakör Elnökénél tárol.  
 
Heddy Kun világhírű festőművésznek, aki anyagi 
segítséggel támogatta az I. kötet angol nyelvű második 
kiadását. 
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ELŐSZÓ  
 
Az Ember a történelem folyamán szüntelenül kereste 

a lét-, a létezők-, a természeti-, a társadalmi mozgások 
törvényszerűségeit, rendszerét, ok-okozati összefüggéseit, a 
fejlődést, a változást meghatározó alapokat és folyamatokat. 
A működtető erőket, a működés mechanizmusát, az 
egyedek rendjét a „Nagy Egész" egységét, önmaga helyét a 
Világmindenségben, hogy a dolgok, jelenségek, 
összefüggések lényegének eredményét saját jövőjének 
formálásához fel tudja használni. 

Minél távolabb megyünk vissza a múltba, annál keve-
sebb reális ismerettel rendelkeztek elődeink, és annál több 
volt a „hozzágondolt"1 az elméleti elképzelésekben. 

Az egyes gondolkodók –környezeti helyzetétől és 
felkészültségétől függően kialakított– feltevései, egymástól 
eltérő tartalommal és színvonalon maradtak ránk vélt, és 
gyakran ellentétes igazságokkal. A maguk korában azonban 
az elfogadott „korszerű elméletek" rendező elvként, 
általános célként szolgáltak az akkori emberek és 
közösségek számára2. 

Elődeink sok mindent megsejtettek, mégis gyakran 
a jó alapgondolatoknak –az adott környezet felfogásával is 
összefüggő téves értelmezése- megfogalmazása- magyará-
zata- kiegészítése eredményezte az elmélet helytelenségét. 
Az is előfordult, hogy nem értették meg-, netán a hatalom 
érdekellentéte akadályozta érvényesülését. Vagy még nem 
jöttek létre a megismerés feltételei3. 

A XVI-XVlll. században megindult tudományos 
fejlődés –kísérletekkel igazolt ismeretekre épülő 
elméletigénye– a spekulatív elképzeléseket háttérbe 
szorította. 
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Létünk megoldatlan kérdései azonban rámutatnak: 
nem az Emberiség természetfilozófiai megismerés iránti 
szükséglete csökkent, vagy szünt meg. A történelem bizo-
nyítja:  minél mélyebb-, általánosabb rendező elvekre 
volt szüksége az Embernek –tudatosan, vagy 
öntudatlanul– annál inkább előtérbe kerültek a 
természetfilozófia kérdései. Ez ma is így van. 

A természeti működés- tudás- tapasztalás jobb meg-
ismeréséhez az út a „létrendszerek”, „természeti memóriák", 
„természeti nyelvek-", „természeti értelem-", „a természeti 
értékek” megismerésén, –vagy amint Ilya Prigogine és 
Isabelle Stengers írja– a Természettel való párbeszéden 
keresztül vezet. 

 A természetben nincs teljesen új dolog. Mindennek 
van előzménye. 

A tudományok rendszerében a természetfilozófiának, 
mint a Természet és rendszerkomponensei létének, 
működésének legáltalánosabb törvényszerűségeit 
tanulmányozó és hasznosításukat elősegítő filozófiának 
különös szerepe van. 

Ismereteinek és módszereinek elsajátításával 
feltárulnak a Lét-, a „létrendszerek-”, „természeti me-
móriák-”, a „természeti nyelvek-”, „természeti értelem-”, 
a „természeti értékek- és működés” titkai. Érthetővé 
válik a Mindenség. 

Korunk emberének nagyobb szüksége van a termé-
szetfilozófia általános igazságainak feltárására, megismeré-
sére, mint az Emberiség történetében bármikor volt. 

Ennek kiemelkedő fontosságát talán másként fogal-
mazva, de számos elismert tudós megállapította. Néhányuk 
véleményét a jegyzetben idézem4  

Az Ember környezetszennyező-öngyilkosság-, és 
tudományos technikai-öngyilkosság-, a nemtudással össze-
függő öngyilkosság veszélye-, a hogyan tovább? 
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kérdéseinek általános megoldatlansága, és e problémakörök 
hatásai sajátosan sugároznak végig az emberi 
közösségeken. Megértésük és megoldásuk hiánya az élet 
mind több területén eredményez céltudatlanságot, 
túlterheltséget. 

Problémáink mögött az emberi jövő számára az 
embe-rek-, közösségeik- társadalmaik- az Emberiség- és 
kultúrája fennmaradásához, bővített önmegvalósításához 
szükséges ismeret- cél- és feladatrendszer alapelemeinek-, 
valamint vezérlő és végrehajtó erőinek megfogalmazásáról, 
megteremtéséről, és működtetéséről-, valamint térbeni-, 
időbeni-, szervezettségbeni kommunikációs lehetőségeiről 
van szó.  

Az eddigi próbálkozások során rengeteg 
részigazságot tártak fel, azonban a megoldást csak 
különböző oldalakról tudták megközelíteni. Megérezték-, 
feltételezték-, hittek a létezésében, de nem voltak 
képesek rájönni az átfogó megoldásra.5. 

A legjelentősebb filozófiai áramlatok és a természet-
tudományok határfelületeinek jelenlegi igazságai is ellent-
mondásokat, hiányosságokat, vélt-, vagy valós problémákat 
–gyakran ellenőrizhetetlen, nem bizonyítható hipotéziseket 
tartalmaznak. A megoldások perspektívátlansága mind-
inkább arra ad ösztönzést, hogy térjünk vissza az 
alapokhoz. A hiányzó-, a hibás-, a helytelen állítások prob-
lémamegoldásai útján célszerű a rendszereket újra 
átgondolni és szükség szerint korrigálni a helyes út kiépítése 
érdekében.  

A legtöbb tudós a Világmindenség, a Világegyetem, 
az Univerzum –fogalmakat gyakran megkülönböztetés 
nélkül, vagy felcserélve alkalmazza–. és a 
világmindenségelmélet részletkérdéseivel foglalkozik, főleg 
az időbeni változásokat leíró törvényekkel; az Univerzum 
működésének szabályosságával, az isteni tervvel, a 
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Tervezővel, a Teremtővel és teremtettel, a mélyebb 
magyarázat szükségességével, lehetséges-e minden létező 
alapvető elmélete? lehetséges-e Mindenségelmélet? 
Másfelől a kozmikus kód, a kezdeti állapot, a relativitás-
elmélet-, a kvantum-elmélet-, a káosz-elmélet-, az 
egyszerűség és bonyolultság-, a rész és egész-, az Everett 
féle világok feltételezett sokaságának megoldását-, a 
kvantumkozmológia, stb., stb., kérdésköreit kutatja . 

Sok témakör kutatója Stephen W. Hawking: Az idő 
rövid története c. könyvének 21., oldalán így ír: „Olyan 
elméletet kellene alkotni amely egy nekifutásra írja le az 
egész mindenséget. Kemény dió. Ezért inkább felaprózzuk 
a problémát, és részleges érvényű elméleteket dolgozunk ki.
” „Ha a Világegyetemben alapvetően minden függ minden 
mástól, akkor a probléma elkülönített részleteinek vizsgálata 
talán sohasem hozhatja elérhető közelségbe a teljes értékű 
megoldást."  

A legaktuálisabb kérdéskörök meglelése 
érdekében a későbbiekben; a kiválasztott hat tudós- és 
öt könyvében segítségül hívott világnagyságok 
kapcsolatos kérdései megtalálhatók, azonban –
részükről– a szükséges és reális megoldásaikat 
általában nélkülözni vagyunk kénytelenek. 

Mindenek előtt meg kell különböztetnünk a Világmin-
denség- a Világegyetemünk- és Univerzumunk fogalmát. 
Tekintettel arra, hogy jelenlegi ismereteink szerint az alábbi 
megkülönböztetés tűnik célszerűnek, ezért az alábbiak 
szerint: 

- Az Univerzumunk –minden rendszerével és 
rendszerkomponensével– az a lét- működés- és szerve-
zettségforma, amelynek multjában-, jelenfolyamatában- és 
jövőjében létfolyamatunk is létezik.  

- A Világegyetemünk a mult- jelen- jövő Univerzuma-
inkat testesíti meg. 
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- A Világmindenség az, amelyre jelenleg racionális 
rálátásunk nincs. Ezért csak általánosságban fogalmazható 
meg. Magában foglalja a Világegyetemünket és mindent ami 
azon kívül létezik. 

Univerzumunk történetére vonatkozóan általánossá 
vált az a tudományos felfogás, hogy Ősrobbanás nyomán 
alakult.  

Egyes tudósok azt állítják, hogy az Ősrobbanás szin-
gularitásában az energia, az anyag, a tér és az idő is meg-
szűnik létezni stb. Ezek az állítások azonban csupán –min-
denáron megoldást kereső–, tudományos mezbe öltöztetett, 
de nem bizonyított hipotézisek, amelyeknek maga az 
Univerzum és létünk ténye mond ellent: 
- semmiből nem jön létre Ösrobbanás. Amennyiben voltak 

racionális előzményei nem lehet igaz a szingularitás. 
- az Univerzum úgy működik, mint minden más létező. 

Működését örökölt ismeretek rendje szabályozza a 
Természet általunk ismert és ismeretlen törvényein 
keresztül. Pl: 
- Ilyen az energia funkcióbatárgyiasulása –szerveződés– 

és hőmérsékleti küszöbszintek-, a sebesség-, a forgás 
sebesség-, az energia sűrűség kényszerpályás 
meghatározó viszonya, vagy a tulajdonságok, 
képességek civilizációs energiák tárgyiasulási és 
szabályozási rendje. Lényegében ide tartoznak a 
különböző kölcsönhatások is, amelyek közül  

- Az ötödik kölcsönhatás: a létező szubjektív aktivitása–, 
a lét végtelensége óta minden létezőben működik 

- Ugyancsak a lét végtelensége óta működik a gravitáció 
és antigravitáció az Ősenergia ciklusos változását 
fenntartó, minden létező minden viszonyában működő 
kölcsönhatás, amelynek Univerzum méretű változása 
a –maximális energiasűrűségen, maximális nyomáson 
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és maximális sebességű forgáson bekövetkező anti-
gravitációs– Ősrobbanás. 

- A többi kölcsönhatás az alacsonyabb hőmérsékleti 
küszöbszinteken tárgyiasult energiarendszerek vele-
járója. 

- a végtelen létezés és változás együttjárója a természeti 
értelem, amely nélkül nincs észlelés, mozgás, 
működés. 

- a természeti nyelvek, a természeti kommunikáció, a 
Szubjektum-Objektum relativitás,  

- stb., stb. 
- A kialakult különböző szervezettségű objektumok általános lét-, 
rendszer-, érték- és működésrendje. Szervezettségek: Ősenergia, 
térenergiák, erőterek, anyagok: szervetlen, szerves, biológiai stb. 
állapotú, különböző fajta és funkciójú; a legkisebbtől a legnagyobb 
méretű objektumokig. 

- Mindezek működését memóriájuk felhasználásával a 
természeti értelmük- és az értelmes Természet 
szabályozza. 
Helyzetünkből kiutat keresve6 nem lehet mindenre 

vonatkozó konkrét és egyben teljességgel általános elvet 
felállítani. Minden létező az összes többitől eltérő téridőből, 
saját téridő-, funkció- és szervezettség helyzetében 
individuálisan célérzékel. A saját szubjektivitása szerint 
értékel és saját konzekvenciát von. 

A saját igazság   (elv, konzekvencia, érdek, magatar-
tás, működés) a létező saját tér és idő múlt téridő-jelenbe 
integrált-,  –a környezeti együttműködés történeti tapaszta-
lataira épült–  emlékei alapján kialakított korszerű teljesít-
ménye. 

Építményfunkciórendszer csak megfelelő alapokkal és 
épületszerkezetekkel lehet működöképes. Elméleti rendszer 
felépítéséhez is megfelelő elméleti alapokra és 
szerkezetekre van szükség. 
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Minél átfogóbb és tartósabb elméleti rendszer létre-
hozása az igény, annál átfogóbb és tartósabb, –a funkció 
hordozására és működtetésére képes– rendszeralapokra és 
felépítményi szerkezetekre van szükség. 

Az elméleti alap és felépitmény konkrét szükségletét 
az adott elmélet korszerű funkciója jelöli. Minél bonyolultabb, 
tartósabb és átfogóbb elméletet kell létrehozni, az annál 
inkább összefügg a természetfilozófia általános kérdéseinek 
megoldásával. 

Az elmélet kidolgozása és a  „természeti elvek"  meg-
keresése során fel kellett használni a korábbi filozófiák-, a 
relativitáselmélet-, a hullám- és kvantummechanika-, a 
csillagászat-, a fizika-, a kémia-, a biológia-, a 
magatartásgenetika-, a matematika-, az orvostudomány-, a 
nyelvtudomány-, a rendszerelmélet-, az értékelmélet-, a 
társadalomtudományok stb., mindazon eredményeit, 
amelyeket szükségesnek láttam és amelyet az általam 
megértett ismeretanyag számomra lehetővé tett. 

Albert Einsteintől idézek:  „Valamely  (...)  elmélet 
kialakulásában az alapgondolatok játsszák a legfonto-
sabb  szerepet. A fizikakönyvek rendszerint tele vannak 
igen bonyolult matematikai képletekkel. Azonban mégsem a 
kép-letek fontosak, hanem az alapgondolatok és ötletek, 
amelyek az (...) új elméletet útjára indítják. Később a 
gondolatok felöl-tik a mennyiségivé vált elmélet matematikai 
egyenruháját..."7. 

Egy könyv megírása nem csupán az író 
teljesítménye, hanem nagyrészben a környezet- az örökölt 
és szerzett környezeti információk és a velük való 
célorientált együttműködés eredménye. Ugyanakkor a könyv 
szerzője írja meg. A felhasznált, átdolgozott és új elemeit ő 
állítja rendszerbe az általa elhatározott cél érdekében. A 
létrehozott új mű új teljesítőképessége a szerző által 
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előállított értéktöbblet. Ez alól e könyv sem kivétel, 
létrehozásában közvetve sok-sok ember működött közre.8. 

A Világegyetem lét- működés és szervezettség 
formáit a Természet rendje; szigorú „törvények” 
szabályozzák. Ha a természettudományok a maguk sajátos 
módszereivel csupán részeredmények előállítására 
képesek, –vagyis nem találják meg az átfogó egységes 
elmélet megoldását–, akkor célszerű lehet áttanulmányozni 
az Új Természetfilozófia már megoldott minden létező 
alapvető elméletét és Mindenség elméletét. 

 
Mielőtt tovább mennénk meg kell teremtenünk a 

közös gondolkodáshoz szükséges alapokat: 
Az Emberiség és kultúrája ⇒ Univerzumunk–, 

Tejútrendszerünk–, a Naprendszer–, a Föld–, valamint a 
közvetlen környezeti  "energiarendszer" téridőszervezettség-
környezetváltozás viszonyai között jött létre, 
individuumcentrikus érzékelés és működés feltételek között. 

Az Univerzum történetét eseménysorozatainak 
természeti nyelvekben kifejezett–, önmagában- és a 
környezeti objektumokban tárgyiasult természeti memó-
riái tartalmazzák. 

Az Ember és az emberi nyelvek is a történelem ese-
ménysorozatainak különböző szervezettségű „komplex 
természeti nyelvekben" tárgyiasult kifejezései. Az emberben- 
kozmikus – környezetfolyamatában- és a természeti 
nyelvekben rejtőzik az Emberiség megismert– és 
potenciálisan megismerhető korszerű ismerete. 

Igy például az „emberi civilizáció" által nem–, vagy 
helytelenül „érzékelt, gondolt" lét- működés- és szervezett-
ségformák jeleinek „természeti nyelvi" rögződése, „tudato-
sulása" nem, vagy helytelenül valósult meg, mert az informá-
cióhatáron kívül estek. 
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A természeti– és ezen belül az emberi közösségek 
eddigi történetében is minden változás a létezők és 
tulajdonságaik-, stb., röviden: szubjektív funkcionális 
érté-keik tárgyiasulását és „bővített újratermelését" 
eredményezték. 

Ebben a folyamatban  a valóság minden jelenségét–, 
összefüggését mindenkor csak konkrét téridőben és a 
meglévő kommunikációs képességekkel lehetett 
megismerni. 

A meglévő „fogalmak" –a valóság általánosított reduk-
ciói–  azonban bármennyire világosak is, csak korlátozottan 
alkalmazhatók, különösen akkor, ha a bővülő megismerés új 
fogalmairól és jelenségeiről van szó. 

Ez a gond ebben a munkában is nehézséget okozott. 
Ezért azok a szavak, fogalmak, ahol a leírtak nem pontosan 
fejezik ki a mondanivalót, –hanem azt a leírt szöveg általá-
nos mondanivalója szerint kell értelmezni–, idézőjelbe kerül-
tek. Ezek azonban megkülönböztethetők az idézetektől, 
mert az idézetek mellé számjel is került.  Pl: „...."2 

Ugyancsak gondot okozott, hogy a szaktudományok,   
–a maguk területén bevált– kifejezései önmaguk számára 
készültek. Alkalmazásuk specializált ismeretigénye szinte 
lehetetlenné tenné az általános megértést. Ezért helyettük 
más szavakat kellett használni. 

A gondolatok folyamatosságának elősegítése érdeké-
ben a különböző idézetek, levezetések, valamire való figye-
lemfelhívások, megjegyzések stb., jelentős része a jegyzet- 
részben került rögzítésre. (Pl.: JIM 18) 

A Természet önmegvalósító értékrendszerében és 
törvényei szerint távolság- és szükségletkorrekciós ér-
tékkel minden mindennel összefügg. Adott Absztrakt 
Reális Szubjektív Objektum-rendszerekben és a különböző 
alrendszerek, rendszerkomponensek, valamint környezeteik 
áttételrendszerének szövevényében a viszonyok rendkívül 
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bonyolultak. Ennek ellenére az Új Természetfilozófia 
igazságai ellenőrizhetők és bizonyíthatók. (ld.:10 f.)  

Elmélkedéseink során a valóság igazságainak mind 
mélyebb régióit keresve általánosságban megállapíthatjuk:   

A létben a  szükséges igaz az, ami  korszerűségével 
kiállja az  „elmélet"  és a tapasztalat próbáját. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy a mindenkor szükséges igaz a valóság 
tér és idő folyamatában változó; a valóság téridő 
tengelyén relatív. 

A múltra épült jelen megértése alapozza meg a 
jövőbelátás realitását.  

A "felgyorsult" jelen problémáinak megfogalmazásá-
hoz és megoldásához olyan helyzetfelismerésre; biztos cél-
ra van szüksége az Embernek, az emberi közösségeknek, 
amely képes irányt mutatni a problémák reális megoldása 
felé.  

Az Új Természetfilozófia olyan egyetemes tudomány-
rendszert képes megalapozni és ezzel szilárd általános 
alapot képezni, amely az Univerzumról, –és benne a Földről, 
az Emberről– a létről, létezésről, működésről szóló 
ismereteket általánosan terhelhető –dogmáktól mentes, a „
mélységben" el nem vesző– összefüggő rendszerbe foglalja. 

Létünk valósága, az emberi jövő és a hozzá fűződő 
problémáink fokozott erővel követelik az Új 
Természetfilozófia kérdéseinek közkinccsé tételét, értékeink, 
létfolyamatunk, tényleges szükségleteinknek megfelelő 
korszerűsítését. 

 
E gigantikus-, az egész Emberiség, 

minden közösség és minden Ember személyes 
érdekét érvényesítő feladat végrehajtása közös 
érdekünk és boldogulásunk záloga.  
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BEVEZETÉS 
 
Az Új Természetfilozófia mindenségelméletét 

Univerzumunk és létünk valóságának tényére alapozva 
fogalmazza meg: 

A minden létező alapvető elmélete:  
I. az Általános lét- és rendszerelmélet-,  
II. az Általános érték- és működéselmélet- 
A harmadik és negyedik kötetben  
A Mindenségelmélet: 
III. Értelmes létezők az Univerzumban és az 

Emberiség, 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk. 

Ebben a kötetben az Ember Istene és a „
Mindenség Istene" problémakörének általános 
természetfilozófiai megoldása is megtalálható. 

Természetesen ez az elmélet is,  –mint minden létező
– önmaga számára Szubjektív Objektumként-, környezete 
számára objektumként funkcionál a környezetváltozás-
folyamat hatásainak változás létszükségletével. Az Új 
Természetfilozófia nem mond le a konkrétság végtelenül sok 
részletéről, de a lényeget az általános konkrétból kiindulva, 
gondolati úton, oldja meg. Ugyanakkor az elmélet nem üres 
spekuláció, hanem a Természet valóságának 
felfedezése. 

Az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA alapját olyan uni-
verzális modellrendszer képezi, amely ABSZTRAKT REÁLIS 
SZUBJEKTIV OBJEKTUMKÉNT a Természet bármely 
téridőhelyi létezőjének megnevezésére, és alapvető 
működésrendjének kifejezésére alkalmas.  

A lét valósága tárgyiasult energiarendszerfolya-
mat10, amely lét-, működés-, szervezettségformákban- és a 
környezetben betöltött funkcióban nyilvánul meg a 
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nagyságok, kicsinységek, bonyolultságok érzékelésével és 
megértésével.. Az Univerzumban minden 
rendszerkomponensnek meg van a helye, a funkciója, a 
külső- és belső környezeti összefüggés rendszere. 

 
Az ARSZO egymással kölcsönhatásban álló 

rendszerkomponensek környezetben megnyilvánuló funkcio-
nális rendszere. Az általános lételmélet valójában az 
általános rendszerelméletet jeleníti meg. A Szubjektum 
téridő működésével, fenntartásával, változásával, 
önmegvalósításával és tényezőivel az általános érték- és 
működéselmélet foglalkozik. A működés különböző 
érdekek- értékek feszültségének érvényesülése, így az 
általános működéselmélet és az általános értékelmélet 
szorosan összefüggenek egymással. 

 

Az értelmes létezők az Univerzumban c. témakör fel-
dolgozásával új megvilágításba került az értelmes 
Természet: Világmindenség, Világegyetemünk, 
Univerzumunk a maga rendszerkomponenseivel, 
viszonyaival és közöttük az Ember.  

A Mind a maga útját járja, mégis egy úton 
haladunk c. kötet összegező megállapítása, 
hogy Világegyetemünk, Univerzumunk minden ismert és 
ismeretlen létezője végső megnyilvánulásában a Lét-, az 
Ősenergia feszültségének mozgató energiájának részeként 
lényegében vele egy irányba halad. 

 
A megelőző kötetekre épülve ebben a kötetben az Új 

Természetfilozófia világhírű tudósok legaktuálisabb kérdé-
seire reagál és ezzel az Olvasó számára gyakorlati közel-
ségbe hozza az elmélet állításainak realitását. Majd a lét- és 
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mindenségelmélet, valamint a Mindenség Istene tényezőit 
hozza egymás közelébe..  

 
Ezzel megkísérli megteremteni a Természet- a 

Természettudomány- a Természetfilozófia- és Vallás-
filozófiák átjárhatóságának racionalitását. 

 

Az Emberiség mai helyzetével, problémáival, a 
kialakult helyzet okaival és a kivezető megoldás 
lehetőségével az Epilógus c. Fejezet foglalkozik. 
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1. A létezõk alapvetõ elmélete és a Mindenség-

elmélet. 
 

A Természet-, a Mindenség-, a létezõk létére-, kelet-
kezésére-, öszefüggésrendszerére-, mûködésére-, a 
végtelen és a véges viszonyára, stb., vonatkozó ismeretek 
megkeresése-, megtalálása az elmult évezredek, évtizedek, 
napjaink és jövõnk szüntelen törekvése. 

Különbözõ realitásértékekkel rendelkezõ feltétele-
zések, elképzelések, elméletek garmadái jellemzik az 
emberi gondolkodás eddigi megnyilvánulásait. 

A tudósok sokasága napjainkban is keresi a válaszo-
kat. Sokan úgy vélik, hogy nem is lelhetõk fel emberi ér-
telemmel. 

Ebbe a hatalmas problémakörbe kell bekapcsolód-
nunk, helyzetképet alkotni, és a feladat elemeit sorra meg-
oldva, ellenõrizhetõ megoldást adni. 

A bekapcsolódásra korlátozott körû, de viszonylag 
reális lehetõséget ad, ha –a bõség kosarából-, az 
irodalomból– kiválasztunk néhány könyvet, amelyek a 
témakör leglényegesbb problémáival foglalkoznak. 

 
Az egyik ilyet, Stephen W. Hawking írta, a magyar 

kiadás címe: Az idõ rövid története. Ir.: 20. Stephen 
William Hawking a cambridgei egyetem matematika 
professzora –Lucasian Professor of Matematics– jelentõs 
tudományos sikerei mellett, próbálkozott a Mindenség 
elméletének megoldásával. 

Könyvének utolsó fejezete az Összegezés, amelyben 
így ír: „Zavarba ejt bennünket a való világ. Érteni 
szeretnénk a magunk körül látottakat, ezért feltesszük a 
kérdést: Milyen a világegyetem természete? Hol van 
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benne a mi helyünk, honnan jött és hova tart a 
Világegyetem? Miért olyan, amilyen?" 

„Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes, egyesített 
elméletet, /.../. Az emberi értelem leghatalmasabb diadala 
lesz, /.../.„... rettenetesen nehéz volna egyetlen neki-
futásra megalkotni a világegyetem összes jelenségére 
érvényes, teljes, egyesített elméletet. A haladás 
érdekében ehelyett inkább az események korlátozott 
leírására alkalmas, részleges elméletet keresünk, miközben 
számos más jelenséget elhanyagolunk, vagy 
számértékekkel helyettesítünk /.../ végsõ célunk persze 
továbbra is a teljes körû egyesített, ellentmondásmentes 
elmélet meglelése, olyané /.../, amelyet nem szükséges 
bizonyos önkényes számértékek bevezetésével a tényekhez 
illeszteni." /173-177. old. 

Megjegyzés:  

A világ legismertebb szaktudósai csaknem mind pró-
bálkoztak, vagy gondolkodtak ezeken a problémákon, reális 
világelmélet felfedezése, eddig mégsem sikerült. 

A Természettudomány problémáját a munkamódszer 
eltérése okozza. Ugyanis bizonyos határokhoz közeledve a 
kutatás a módszerével mind nehezebbé vagy lehetetlenné 
válik. 

A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia 
megoldásai a IV/3 fejezetben olvashatók (a továbbiakban 
Hawking könyve = H/oldal- vagy fejezetszám) 

 
A másik ilyen könyvet Paul Davies írta,  ISTEN 

GONDOLATAI EGY RACIONÁLIS VILÁG TUDOMÁNYOS 
MAGYARÁZATA címmel. Kulturtrade Kiadó 1995. 
Fordította: Béresi Csilla. A mû eredeti címe: The Mind of 
God (The Scientific Basis for Rational World) 1992.  
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Paul Davies Templeton-díjjal is elismert világhírû fizi-
kus. Hivatkozott könyvének szinte mind a 230 oldalán a 
megoldást kereste. Segítségül hívta mindazokat a 
világnagyság elméket, akiknek a gondolataiból  megoldást 
feltételez.  

Azonban a 185. oldalon megállapítja: „..a legtöbb 
megoldási kísérlet a nyelvészeti csûrés-csavarások in-
goványába vezet." „...Többnyire azzal a nyilt beisme-
réssel végzõdik, hogy a rejtély továbbra is 
megoldatlan." 

 A 224. oldalon felteszi a kérdést: „Nem létezik-e a 
tudásnak olyan útja /.../, amely túlhalad az ésszerû tudo-
mányos vizsgálódás és logikai okoskodás ösvényein? 
Sokan állítják, hogy létezik, misztikának hívják." Majd így ír: 
„A végsõ kérdésekhez érve hagy cserben minket a 
tudomány és a logika." 

Paul Davies hivatkozott könyvében –a mögé 
sorakoztatott sok tudós és sok idézett gondolati 
segítsége ellenére– nem volt képes megoldást adni, de 
még reálisan járható utat sem tudott kijelölni a további 
kutatás számára. 

A 229. és 230. oldalakon mintegy összegezi véle-
ményét: „Csaknem bizonyos azonban, hogy nem jutunk 
a végén zárt, teljes, logikai igazságokon alapuló 
világma-gyarázathoz. El vagyunk zárva a végsõ tudás, 
végsõ magya-rázata elõl,..." „Ha ki akarunk törni a 
csapdából, a „megértésnek" a racionális magyarázattól 
eltérõ fogalmával kell pró-bálkoznunk. Talán a misztikus 
megismerés vezet el a megér-téshez." „Talán az egyetlen 
lehetséges utat jelenti, amely túlmutat a tudomány és 
filozófia korlátain, a tökéletességhez vezetõ egyedüli 
ösvényt." 

Paul Davies ezzel tulajdonképpen megadta magát; 
feladta a célt és azt nyilvánította ki, hogy nem tud 
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megfelelni a könyve nagyképûen megfogalmazott címé-
nek. Képtelen megbírkózni a racionális világ 
tudományos magyarázatával sem, amelyet a könyv 
címében meghirdetett. 

Igen nagy kár, hogy végsõ következtetései helyett 
nem folytatta a munkát. Sok helyes meglátása és jó 
kérdéseinek racionális megfejtése talán hozzá segíthette 
volna, hogy ne térjen le a tudomány- és a filozófia helyes 
ösvényérõl. Amint látni fogják nyelvészeti csûrés-csavarás 
nélkül a filozófia és a a tudomány eszközeivel is elérhetõ a 
megoldás: Az Új Természetfilozófia lét- és 
mindenségelmélete nem valami új kitaláció, hanem a 
Természet felismert és ellenõrizhetõ valósága. 

 A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia meg-
oldásai a IV/4 fejezetben olvashatók. (a továbbiakban Paul 
Davies könyve = D/oldal- vagy fejezetszám) 

 
A harmadik könyvet Ilya Prigogine és szerzõtársa,  

Isabelle Stengers  írták, AZ ÚJ SZÖVETSÉG A tudomány 
metamorfózisa címmel. Ir.:76.  

Ilya Prigogine a Nóbel-díjas természettudós és 
szerzõ-társa Isabelle Stengers az elmúlt három évszázad 
természetfilozófiáját szemlézve-áttekintve új természet-
filozófia szükségét körvonalazzák. 

Ilya Prigogine 1947-ben doktori értekezésének témá-
jaként az egyensúlytól távol esõ rendszerek viselkedését 
választotta. Az elsõk között jött rá, hogy a fejlõdési 
folyamatok tanulmányozásának egységesítõ szerepe lehet. 
Azt állítja, hogy a valós világot olyan nem egyensúlyi 
rendszerek népesítik be, amelyek nem lineárisan fejlõdnek, 
és nyitottak a környezetükbõl áramló szabad energia 
irányában. 
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„... új naturalizmus van születõben...” „...rájöttünk: 
az ember a természet része.” /7. old./  

„... amit a tudomány metamorfózisán értünk: új 
elméleti tér nyitása, ...” „A tudomány feladata /.../, hogy 
meghaladja az összetett látszatokat, s a természeti 
folyamatok sokféleségét /.../ visszavezesse e törvények 
hatás-együttesére.“ /9. old./ 

„Az emberiség /.../ visszafordíthatatlanul felborítja 
természeti környezetét  –Moscovi kifejezésével élve– „új 
természet” születik. /.../ miközben gépek és technikák új 
nemzedékeivel népesíti be a világot, egymásba kapcsolódó 
folyamatok sokaságát mûködteti új módon, /.../. Olyan 
tudományra van szüksége, mely nem rajta kívül esõ 
célkitûzéseknek alávetett, /.../ sem valamiféle idegen test, 
mely egy társadalmon belül önállóan fejlõdik, és nem kell 
számot adnia semmirõl.” „A jövõ /.../ világa nem teszi 
lehetõvé tudományunknak, hogy bezárkózzék /.../, már 
csak azért sem, mert az irracionális reakciók, melyek a 
tudomány „elutasításáig” merészkednek, veszélyesebbek, 
mint bár-mikor.” /18. old./  

„A tudomány az emberiség sorsának intézõjévé 
vált, s a világot ismeretlen és elképzelhetetlen jövõ felé 
vezeti.” /29. old./ 

89. old. „Összhangban az újkori tudomány mítoszával, 
azt az egyedüli nyelvet keresi, amelyet a tudomány 
a természetben kutat, azon elõfeltételek egyetlen halma-
zát, amelyek a fizika kereteit megszabva a megértés 
kategóriáival azonosulnak.” 

„A kanti filozófia és a késõbbiekben /.../ nagyszámú 
filozófus által elfogadott kritikai álláspont elvi szinten egy 
ténybeli helyzetet rögzít: nem lehetséges párbeszéd egy 
olyan tudománnyal, melynek beszédmódja mítikus 
jellegû.” 
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„... az egyik döntõ kérdés a következõ: 
lehetséges-e újra olyan TERMÉSZETFILOZÓFIA, 
amely lehetõvé teszi, hogy összefüggõ módon gondoljuk el 
az ember természetbe ágyazottságát, valamint a tudomány 
által a természetre nyitott távlatokat?” 
Új TF.: Ez az Új TF. az ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA. 

275. old. „... a filozófia és tudományos kérdés-
feltevések átjárhatóságát többé ne tegyék lehetetlenné a 
válaszfalak, és ne rombolja le a szembenállás.” 

276. old. Maurice Merleau-Pontyé így fogalmazta 
meg: „A lét utat tör magának a tudományon keresztül, 
mint ahogy minden egyéni léten keresztül is." 

„Semilyen kiváltság, semilyen elsõbbség /.../ nem 
szüntetheti meg /.../ a tudományos és filozófiai 
kérdésfeltevés különbségeit, /.../ a tudásanyagok egy-
mást kiegészítõ jellegérõl van szó,...” 

282. old. „A természet nem számunkra készült, és 
nincs kiszolgáltatva akaratunknak.”  

314. old. „A bonyolultság felfedezése /.../ kihívás 
számunkra.” “Ám a bonyolultság, melyre rábukkantunk, 
reményt is hordoz: a tudomány újabb azonosságának 
reményét,...” 

„A tudomány /.../ értelmet szülõ kényszer, s ezt az 
értelmet az ember szünet nélkül építgeti. Úgy kell felépí-
tenünk, hogy ne a tudomány ellenében, hanem vele össz-
hangban jöjjenek létre azok az új utak, amelyeken az 
emberiség és az általa lakott világ párbeszéde halad.„ 

A könyv kiemelkedõ eredménye, hogy 
egyértelmûen alátámasztja azt a bizonyosságot, hogy a 
Világmindenség-, a Világegyetemünk-, Univerzumunk-, stb., 
stb., és az Ember –egyszóval a Természet– létének-, 
viszonyrendszerének-, mûködésének megértéséhez az 
egyedüli út A TERMÉSZETTEL VALÓ PÁRBESZÉD. Ezt 
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akkor is el kell ismerni, ha a könyv sok állítása és 
következtetése az Új Természetfilozófia felfogásától eltér.  

A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia 
megoldásai a IV/5 fejezetben olvashatók. (Prigogine könyve 
= P/oldal- vagy fejezet szám) 

 
A negyedik könyvet Ian Stewart írta A TERMÉSZET 

SZÁMAI  A matematikai képzelet irreális realitása címmel 
Ir.: 26. 

Könyvének talán a legfontosabb mondanivalója, hely-
zetkép és útkeresés a Természet titkainak matematikai 
megismeréséhez.  

111-112. old. „világunk sok szempontból egysze-
rû...” „Ugyanakkor, ha jobban megnézzük a részleteket, 
rögtön olyan bonyolulttakká válnak, hogy minden egyszerû-
ség elvész.” „Az izmok tevékenysége a sejtbiológiától és a 
kémiától függ: a kémia a kvantummechanikától; a kvantum-
mechanika pedig a sokat keresett ‚Mindenség Elméleté’-tõl 
/.../, ahol egyetlen egészben egyesül a fizika összes 
törvénye. /.../ A feladat reménytelennek tûnik – kivéve, ha 
az egyszerûségek, amelyekbõl kiindultunk, valóban 
léteznek.” 

112. old. „A legutóbbi idõkig a tudományban a kutatás 
természetes útja mind mélyebbre és mélyebbre vezetett /.../. 
De szem elõl tévesztettük a nagy egyszerûségeket, mert 
már nem is láttuk õket egyszerûnek. 

126. old. „Van egy közös tanulság /.../ a természet 
mintái ‚keletkezõben lévõ’ jelenségek.” „... közvetett 
következményei a természet mély egyszerûségeinek, de 
az út októl okozatig olyan bonyolult, hogy senki sem tudná 
minden lépését bejárni.” „Ha tényleg meg akarjuk ragadni 
a minta keletkezését, új tudományos megközelítésre van 
szükségünk, ...”  „Nem azt akarom, hogy helyettesítsük az 
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aktuális tudományos gondolkodást, ..” „Valami olyat 
szeretnék kifejleszteni, ami kiegészíti.” 

„Talán soha sem jutunk el idáig.” 
 
Ian Stewart érzi és tudja, hogy a matematika 

nagyszerû részteljesítményei mellett valami hiányzik, 
valami nincs rendben, sokmindenre nincs megfelelõ 
magyarázat. Arra a következtetésre jut, hogy új 
tudományos megközelítésre van szûkség; 
mégpedig a 126. oldalon így ír:. „Van egy közös tanulság /.../ 
a természet mintái ‚keletkezõben lévõ’ jelenségek.” „... 
közvetett követ-kezményei a természet mély 
egyszerûségeinek, de az út októl okozatig olyan bonyolult, 
hogy senki sem tudná minden lépését bejárni.” 

Az Új Természetfilozófia útkeresése; nem olyan 
bonyolult, és az út bejárható.  

Meg kell keresni az Ember által elveszített, de a 
Természet meglévõ „mély egyszerûségeit”, vissza kell térni 
a lételméleti alapokhoz. „...a természet mintái ‚kelet-
kezõben lévõ’ jelenségek.” „... közvetett következményei 
a természet mély egyszerûségeinek,...” 

A problémakör és megoldása részletesen 
kifejtve az Új Természetfilozófia I-II. kötetében  

Ian Stewart meglátása szerint; a tudománynak és a 
matematikának is ki kell lépnie az elvontságból és közvet-
lenebbül részt kell vállalnia az emberi problémák megol-
dásából. „...a természet, a maga ravasz módján egyszerû. 
Csakhogy éppen ezek az egyszerûségek nem mutatkoznak 
meg nekünk közvetlenül.”  

Szem elõl tévesztette a kutatás a nagy 
egyszerûségeket, mert már nem is látta õket 
egyszerûnek. Új tudományos megközelítésre van szükség, 
ki kell fejleszteni egy olyan matematikát, ami a mintákkal, 
mint mintákkal foglalkozik. 
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Így ír: megérett az idõ egy új fajta matematika kifej-
lesztésére, aminek sokkal több a rugalmassága a 
koncepciók tekintetében. Szükségünk van egy effektív 
formaelméletre.  

...az aktuális elméletek nem vesznek tudomást a 
fejlõdési folyamat lényeges elemeirõl. 

„Ha egy egysejtût figyelünk mikroszkópon, a 
legcsodá-latosabb benne a cél látható érzéke a mozgásban. 
Valóban úgy fest, mintha tudná merre megy. Nagyon 
konkrét módon válaszol környezetének hatásaira és belsõ 
állapotára.” 

Mint írja: itt az ideje, hogy összerakjuk a morzsákat. 
Mert csak ekkor értjük meg igazán a természet számait – s 
egyben a természet formáit, struktúráit, viselkedésformáit, 
interakcióit, folyamatait, fejlõdését, metamorfózisait, evolú-
cióját, forradalmait...” 

 
Ian Stewart jó érzékkel tapintott a kritikus kérdé-

sekre, azonban megoldásukat szinte lehetetlennek 
tartja.  

Ebbe azonban nem szabad belenyugodni.  
Az Új Természet-filozófia köteteiben ezeknek a 

kritikus kérdéseknek a megoldásai megtalálhatók, illetve 
az alapigazságokra építve megoldhatókká válnak:10 

Stewart szavaihoz kapcsolódva nagyon kevés a 
morzsa ahhoz, hogy abból felépítsük, vagy kitaláljuk azt a 
rendszert, amely minden létezõ vonatkozásában választ 
képes adni e kritikus kérdések hivatkozott jellemzõire. 
Önmagában egyetlen szaktudomány sem képes a 
megoldásokat feltárni. Ian Stewart helyesen látja; fel kell 
számolni az egyes szaktudományok és a filozófia közötti 
válaszfalakat.  

Az egyszerûség és bonyolultság problémakörének 
megoldása az egyik leglényegesebb alappont, mert erre 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

33 

épül minden rendszer. Ez is azt indokolja, hogy vissza kell 
térni a természetfilozófia alapkérdéseinek megoldásához. 
Fel kell tárni a Természet általános lét-, mûködés-, és 
szervezettségformáit, a létezõk együttmûködésének 
kommunikációs és stb., rendszereit.  
Az Új Természetfilozófia állítása szerint a TERMÉSZET 
MATEMATIKÁJA /É/ –mint a Mindenség általános rendszer-
nyelve– a természeti rendszerek lét-, mûködés- és 
szervezettségformáinak, vagyis a Mindenség-, minden 
szintû- és fajta rendszerének és rendszerkomponensének 
értelmezésére és elvonatkoztatására képes. A problémák 
megoldásában a természeti értelem segítõje. 

A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia meg-
oldásai a IV/6 fejezetben olvashatók. (Ian Stewart könyve = 
S/oldal-, vagy fejezetszám) 

 
Az ötödik könyvet, amit fel szeretnék még használni 

John D. Barrow írta A FIZIKA VILÁGKÉPE címmel. Ir.: 4.  
A szerzõ elõszavából:     E könyv célja rámutasson: „

...arra, hogy a világegyetem rendezett, logikus, mate-
matikai természetû és kiszámítható, s hogy valami 
rajtunk kívül álló kormányozza, ami mindenhol és 
mindenkor ugyanaz, mégis határozottan összecseng 
saját elménk mûködésével; ...”  

„Reméljük, hogy a természet mûködésének szo-
katlan módozatai újra felébresztik a filozófusok érdek-
lõdését a tudományos problémák jelentõségének vizs-
gálata iránt, ...” 

 
A Szerzõ alapos részletességgel sûrûn teleírt 464 

oldalon keresztül vonultatta fel az általa legkritikusabbnak 
minõsített problémákat a különbözõ állítások és vélemények 
jellemzõ ütköztetésével és a feltételezõ további kérdéseivel. 
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Azonban lényegében továbbra is kénytelenek vagyunk 
nélkülözni a megoldásokat. 

A könyv befejezõ utolsó bekezdésében –mint ha 
összefoglaló megállapítás lenne– a 464.-oldalon olvasható:  

Végezetül fontos mégegyszer hangsúlyozni, hogy 
a mai kozmológia és részecskefizika határain jelentkezõ 
alapvetõ kérdések egyedülálló jellegûek. Nem hasonlí-
tanak a laboratóriumi fizika problémáihoz. Nem tartják 
mindíg tiszteletben a tudomány filozófiájának és gya-
korlatának hagyományos dogmáit. Rendkívüli 
problémák ezek, rendkívüli megoldásokkal, melyeket 
rendkívüli módszerekkel kell a világegyetembõl 
kicsalogatnunk. Ha módszereink végül is kudarcot 
vallanak, akkor az alaptudomány és a metafizikus 
teológia közti határt egyre nehezebb lesz megvonni. A 
látásnak félre kell állnia a hit elõtt. Egy érzelmileg 
kielégítõ matematikai rendszerrel szembesülve, mely 
elég „egyszerû” ahhoz, hogy ne lehessen kísérletileg 
ellenõrizni, és elég nagystílû ahhoz, hogy ne vessen fel 
újabb kérdéseket, nos, akkor –a világon belüli 
világunkba bezárva– lehet, hogy nem marad más 
választásunk: el kell hinnünk. Amirõl nem tudunk 
beszélni, arról hallgatnunk kell:... 

A Szerzõ munkássága minden elismerést és tisztele-
tet megérdemel. A mû utolsó bekezdésében foglaltakkal is 
egyet kellene érteni, azonban nem nyugodhatunk bele. 

A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia 
megoldásai a IV/7 fejezetben olvashatók. (John D. Barrow 
könyve = B/oldal- vagy fejezetszám).  

 
A hatodik könyvben Giordano Bruno életfelfogását az 
Új Akropolisz c. kiadványból (Új TF/IV/192-197. o.) 
kivonatosan vett idézetekkel szeretném bemutatni.  
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Egy Sorbonn-on tartott tudományos vita 
megnyitásakor “Bruno tárgyilagosságra és előitéletek 
félredobására kérte hallgatóságát, mert, mint kifejtette, 
alantas dolog bármely véleményt kényelemből, 
félelemből, vagy a többség nyomása miatt elfogadni, 
miközben ellentmond a józan észnek, ...”  

„... aki nem érti az Egyet, az semmit sem tud, de 
aki érti az Egyet az mindent tud.“ Az Egy egy egészre, 
egy létformába tárgyiasult energiarendszerre, egy ARSZO-
ra, Szubjektumra vonatkozik. Megértése magába foglalja az 
általános “Egy” megértését, az “Egy” egyszerűségét és 
végtelen bonyolultságát..  

“Bruno minden 
létezőt az anyag 

valamilyen formájának 
tekint, azaz energiának, 

ahogy ma 
mondanánk.” 

”… fölfogása szerint egy ész ad létet minden 
dolognak.”  

A természet Bruno-nál “Natura est Deus in rebus” 
(a természet Isten a dolgokban), a természet “… 
minden része egyazon forrásból származik, egyformán 
végtelen lehetőséget hordoz magában, …”  

“Bruno szerint a világ megismerése csak az 
egyetlen, mindent átfogó, mindennek az alapjául 
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szolgáló forrás intuitív megismerésével lehetséges, míg 
a számtalan résztörvény, például a fizikai törvények 
ismerete csakis a jelenségek felszínes magyarázatához 
és a közvetlen hatóokok megértéséhez elegendő, …”  

A könyvbõl kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új Természetfilozófia 
megoldásai a IV/8 fejezetben olvashatók.  

HA ÁTGONDOLJUK A SOK NYELVEN MEGJELENT 
hat KÖNYVET, életművet ALKOTÓ- ÉS A KÖNYVEKBEN 
IDÉZETT VILÁGHÍRÛ TUDÓSOK KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEIT, EL-KÉPZELÉSEIT, ÁLLÍTÁSAIT: 

1./ Stephen W. Hawking: 
A Mindenség elmélete az évszázad végére megal-
kotható. Ha sikerül megalkotni a teljes egyesített 
elméletet. 

2./ Paul Davies: könyve 230 oldalán keresztül kereste 
a megoldást. Végül belátta, hogy Õ nem képes létre-
hozni, de kétségbe vonta, hogy megoldható. 

3./ Ilya Prigogine és Isabelle Stengers: 
A tudomány metamorfózisát, új elméleti tér nyitását tartják 
szükségesnek. 

Az egyedi nyelvet keresik, amelyet a tudomány a 
természetben kutat. Szerintük az egyik döntõ 
kérdés: Lehetséges-e újra olyan 
természet-filozófia, amely lehetõvé teszi, hogy 
összefüggõ módon gondoljuk el az ember 
természetbe ágyazottságát, valamint a tudomány 
által a természetre nyitott távlatokat.  
Megjegyzés: Az Új Természetfilozófia az igénynek 
megfelel. 

4./ Ian Stewart:  
Könyve helyzetkép és útkeresés a természet 
titkainak matematikai megismeréséhez. Létezik-e 
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magasabb rend és, ha igen elérhetõ-e? Világunk 
sok szempontból egyszerû, ugyanakkor, ha jobban 
meg-nézzûk a részleteket, rögtön bonyolultakká 
válnak. Szem elõl tévesztettük a nagy 
egyszerûségeket, mert már nem is láttuk õket 
egyszerûnek. 
„Megérett az idõ egy újfajta matematika kifejlesz-
tésére, aminek sokkal több a rugalmassága a kon-
cepciók tekintetében, szükségünk van egy effektív 
forma-elméletre.” 

5./ John D. Barrow –mint írja– könyvének célja, hogy 
rámutasson „... a világegyetem rendezett, logikus, 
matematikai természetû és kiszámítható, s hogy 
valami rajtunk kívül álló kormányozza, ami 
mindenhol és mindenkor ugyanaz, mégis 
határozottan összecseng saját elménk 
mûködésével;...” 
„Reméljük, hogy a természet mûködésének szo-
katlan módozatai újra felélesztik a filozófusok 
érdeklõdését a tudományos problémák jelentõsé-
gének vizsgálata iránt,...” 
Manapság divatos dolog azt hinni, hogy a természeti 
törvények szükségesek és egyszersmind elégsé-
gesek is annak magyarázatára, amit a 
világegyetem-ben látunk, s ezért valamilyen 
nagyszabású „minden létezõ elmélete” minden 
kozmológiai kérdésünkre választ ad majd. E mû 
egyik mondanivalója éppen az, hogy bár a 
természeti törvényekre szükség lehet az ilyen nagy 
léptékû magyarázatokhoz, semmi esetre sem 
elégségesek mindannak magyarázatához, amit 
látunk. 

6./ Giordano Bruno életfelfogását az Új 
Akropolisz c. kiadványból (Új TF/IV/192-197. 
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o.) kivonatosan vett vastag betűs idézettekkel. Az 
Új Természetfilozófia észrevételeit vékony betűvel 
írva szeretném bemutatni.  
Egy Sorbonn-on tartott tudományos vita 
megnyitásakor “Bruno tárgyilagosságra és 
előitéletek félredobására kérte hallgatóságát, 
mert, mint kifejtette, alantas dolog bármely 
véleményt kényelemből, félelemből, vagy a 
többség nyomása miatt elfogadni, miközben 
ellentmond a józan észnek, ...”  
„... aki nem érti az Egyet, az semmit sem tud, de 
aki érti az Egyet az mindent tud.“ Az Egy egy 
egészre, egy létformába tárgyiasult 
energiarendszerre, egy ARSZO-ra, Szubjektumra 
vonatkozik. Megértése magába foglalja az általános 
“Egy” megértését, az “Egy” egyszerűségét és 
végtelen bonyolultságát..  

“Bruno minden 
létezőt az anyag 

valamilyen 
formájának tekint, 
azaz energiának, 

ahogy ma 
mondanánk.” 
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“Minden létezés energiára vezethető vissza, 
amely azonban a különböző információtartalmak 
folytán különböző létszinteken rendeződik el. A 
rend és az információ ugyancsak 
összefüggésben állnak egymással, …”  
”… fölfogása szerint egy ész ad létet minden 
dolognak.”  
“Látjátok tehát, miként van valamennyi dolog a 
világegyetemben és a világegyetem valamennyi 
dologban, mi ő benne s ő mi bennünk, s így 
minden tökéletes egységbe torkollik…” 
A természet Bruno-nál “Natura est Deus in 
rebus” (a természet Isten a dolgokban), a 
természet “… minden része egyazon forrásból 
származik, egyformán végtelen lehetőséget 
hordoz magában, …”  
“Bruno szerint a világ megismerése csak 
az egyetlen, mindent átfogó, mindennek 
az alapjául szolgáló forrás intuitív 
megismerésével lehetséges, míg a 
számtalan résztörvény, például a fizikai 
törvények ismerete csakis a jelenségek felszínes 
magyarázatához és a közvetlen hatóokok 
megértéséhez elegendő, ám ezekkel a kutató 
csak egyre bonyolultabb kaleidoszkóp szerű 
képet kaphat a világról, és nem egységes 
rendszert …”  
“Szerinte az igazán helyes megismerési út az, 
amely /…/ nem korlátozza, hanem felszabadítja a 
szellemet.”  
Az Új Természetfilozófia kötetei 
tartalmazzák a Bruno elképzelésének 
megfelelő egységes rendszert.  
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VALAMINT ezen írásokban felvonultatott és idézett 
világhírességek kérdéseit, állításait, elképzeléseit és 
EZEKEN KÍVÜL az ugyancsak világhírû és nem világhírû, 
/Így pl:, Heidegger, M., Platón, Arisztotelész, Darvin, 
Bergson, H., Denton, M., Weil, H., Dorst, J., Wolff, Weizsä
cker, C. F., Einstein, A., Prigogine, I., (más munkájából), 
Tiller, W., Teilhard, Wels, H. G., Prohászka Ottokár stb, 
stb./,  kérdezõk és állítók által felvetett-, felvetendõ 
kapcsolatos témaköröket, akkor: 

 
ELÉRKEZTÜNK AZ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA 
GONDOLATVILÁGÁHOZ; 

- az Univerzum lét- és mûködésrendszeréhez, 
- Absztrakt Reálisok lét–mozgás–változás elméletéhez 
- a minden létezõ alapvetõ elméletének két 

kötetéhez:  
I. az Általános lét- és rendszerelmélethez, valamint 
II az Általános érték- és mûködéselmélethez 

- a mindenség-elmélet ugyancsak két kötetéhez: 
III. Értelmes létezõk az Univerzumban és az 

Emberiség 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 
 
AZ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA MEGTALÁLTA –A 

NYELVÉSZETI CSÛRÉS–CSAVARÁS NÉLKÜLI– 
megoldást, amely képes megszüntetni a válaszfalat és 
racionális átjárhatóságot biztosíthat a Természet- a Ter-
mészettudományok- a Természetfilozófia-, a Vallásfilo-
zófiák között.  

Az Új Természetfilozófia és részeként a 
MINDEN LÉTEZÕ ALAPVETÕ ELMÉLETE-, a 
MINDENSÉG ELMÉLETE-, a Mindenség 
Istene  felismert, és ellenõrizhetõ valóság.. 
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2. Válogatott kérdések, gondolatok, probléma-

körök, idézetek, és az Új Természetfilozófia 
megoldásai: 

 
Rátérve a kiválasztott könyvekben felvetett prob-

lémákra és azoknak az Új Természetfilozófia szellemének 
megfelelő megoldásaira: 

Talán célszerűbb lett volna, ha a könyv rendsze-
rében az alábbi témakörök logikai sorrendben helyezkedtek 
volna el. Akkor azonban a helyzetkép kialakításához segít-
ségül hívott irodalommal az oldalszámszerű kapcsolat lehe-
tősége sokkal bonyolultabban lenne megteremthető a T. 
Olvasó számára. Így a problémakörök logikai rendszerbe 
kapcsolása a T Olvasóra vár. 

Amennyiben ez gondot okozna, az Új Természet-
filozófia egyes köteteire való hivatkozások alapján megkere-
sett részletesebb leírások íráskörnyezetei meghatározzák a 
témakör viszonyait és helyét a logikai rendben. /pl: Új 
TF/I/12. old., vagy fejezet = I. kötet, 12. old., vagy fejezet./ 

A hivatkozott könyvek, hivatkozott oldalairól válo-
gatott kérdések, gondolatok-, problémakörök, idézetek 
vastag betűkkel kiemelve, és az Új Természetfilozófia 
megoldásai vékony betűkkel a következőkben olvashatók. 
Ha nem lenne vékonybetűs észrevétel az egyetértést vagy 
későbbi reflexiót jelent: 
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3. Stephen W. Hawking könyve nyomán: 
 
H/21/1. ~A Világegyetem mûködésének szabályossága. 

Feltevés, hogy már a kiindulási idõszakot is tör-
vények kormányozták. 

H/60. 1970-ben Penrose-zal végre bebizonyítottuk, hogy 
valóban léteznie kellett Nagy Bumm típusú szin-
gularitásnak. „Eléggé ironikus tehát, hogy /.../ 
most éppen én szeretném meggyõzni a 
többi fizikust, hogy valójában nem is volt 
szingularitás a világegyetem kezdetén.” 

H/128. Léteznie kell valamilyen elvnek, amely alapján 
egyetlen kiindulási állapotot, tehát egyetlen modellt 
választhatunk ki a Világegyetem leírására. 

H/138. ~A Világegyetem kezdeti viszonyainak megjóso-
lásához olyan törvényekre van szükségünk, 
amelyek az idõ kezdetén is érvényesek. 

H/141. ~Végtelen, vagy véges szingularitásban 
kezdõdött a Világegyetem? Önálló Világegyetem. 
Elõször tisztázni kell a Világmindenség-, a Világegye-
tem-, az Univerzum egymáshoz való viszonyát. Ld: Új 
TF/III/M/22-23. oldalon leírtak szerint. 

H/149. „Az idõnek legalább háromféle irányítottsága 
van, azaz három szempont is megszabhatja irányát. 
Legelõször is ott van a termodinamikai irány, amely 
mentén a rendezetlenség vagy entrópia nõ. A 
második a pszichológiai irány. Ez arrafelé mutat, 
amerre érzékeink szerint halad az idõ; ebben az 
irányban a multra emlékezünk.../.../. A harmadik 
pedig a kozmológiai irány. Ez az az irány, amelyben 
a világegyetem tágul, nem pedig zsugorodik. 
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Az idõ és befolyásoltságával kapcsolatosan az Új 
Természetfilozófia felfogása eltérõ:  
- Az idõ az Õsenergia végtelenségével egyidõs. Azon-

ban az Õsenergia véges tárgyiasult létformái saját, 
idõvel rendelkeznek. Az I/3 fejezet szerint. 

- Õsenergia-; illetve az energia bármely tárgyiasult lét-
formája nélkül nincs létezõ, nincs tér, idõ-, 
szervezettség-, gravitáció és nincs 
téridõszervezettség-folyamat sem.  

- Az energia mennyiségének-, szervezettségének-, az 
energia irányultságának megfelelő-, funkcionális 
létformában tárgyiasult létrendszere –az ARSZO;  
önmaga számára Szubjektum– amely saját 
memóriával, kozmikus kóddal, kezdeti feltételekkel, 
problémamegoldó természeti értelemmel, külsõ- és 
belsõ környezetekkel és saját téridõszervezettség-
folyamattal rendelkezik. ÚJ TF/II/7 fejezet/ 

- Nincs léttől, független idõ. Az idõ irányítottsága 
kizárólag a Természet hierarchikus létrendszer – 
rendszerkomponens (önmaga számára ugyancsak 
létrendszer) rendjének megfelelõ viszonyok között, 
tehát a létrendszereken keresztül történik.  

- A Szubjektumok mûködése a kozmikus kódjuk-, a 
környezetek együttmûködõ befolyásolása és problé-
mamegoldó természeti értelmük irányítása alatt áll. Új 
TF/II/5. Fejezet 

- Univerzumunk is ilyen létezõ. Új TF//III/3 fejezet./  
- A rendszerét meghatározó kozmikus kód mûködik. Az 

Õsrobbanásunkat követõen szervezõdött létezõk – 
ARSZO-k– az alapvetõ külsõ környezeti orientációkat 
kozmológiai  eredetű forrásból kapják:  

tágulás, hõmérséklet csökkenés; rendszerépítõ 
fejlõdés, stb., valószerûségét Univerzumunk, és 
minden részének eddigi története igazolja. 
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- szûkülés hõmérsékletnövekedés; rendszerlebontó 
visszafejlõdés, stb. 
Szemléltetõbben ld:JIM:27-31. 

A létezõk tér- idõ- és téridõfolyamatainak sajátos 
alakulását ezek a tényezõk befolyásolják. Kidolgozásuk és a 
lehetséges körû kiszámításuk a matematikára és a 
szaktudományokra vár. 

H/168.~ De létezhet-e valóban az egyesített elmélet? 
Nem kergetünk-e délibábot? Három lehetõséget 
vethe-tünk fel: 

1./ Valóban létezik teljes, egyesített elmélet, és ha elég ügyesek 
vagyunk egy szép napon meg is találjuk. 

2./ A világegyetemnek nincs végsõ elmélete, csupán a viszonyokat 
mind pontosabban és pontosabban leíró elméletek végtelen 
sorozata létezik. 

3./ A világegyetemnek nincs elmélete; az események egy bizonyos 
mértéken túl nem jósolhatók meg, hanem véletlenszerûen, 
önkényesen következnek-be.Többen a harmadik lehetõség mellett 
érvelnének, 

Új TF: Ez lenne az a pont, amelyben tévednének.  
- Ugyanis létezik teljes egyesített elmélet.  
- Ennek ellenére az események pontosan mégsem 

jósolhatók meg, de nem is véletlenszerûek, mert 
minden létezõ minden jelenpillanatában saját 
helyzettel, környezeti befolyásoltsággal és döntési 
szabadsággal rendelkezik. De ezt a tényezőt a 
külsõ szemlélõ nem láthatja meg.  

- Csupán a működés külső megnyilvánulását képes 
regisztrálni.. Ezért a megfigyelõ –a Szubjektum– a 
várakozástól eltérõ, vagy pontosan ki nem 
számítható eredményt; –amelyet pontosan 
megmagyarázni képtelen volt–, véletlennek tartja. 
/II/1-2 fejezet/ 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

45 

- Ez az a pont, ahol a korábban véletlennek nevezett 
valószerûséget a kvantummechanika a maga valószí-
nûségszámításával áthidalni képes, általánosságában 
jó eredménnyel, –amely nem véletlen–, de az egyedi 
történések mégsem jósolhatók meg pontosan. 

H/169. ~Mit jelentene, ha tényleg felfedeznénk a világ-
egyetem végsõ elméletét? 

- az eseményeket általában akkor sem jósolhatjuk meg, ha fel is 
fedezzük a teljes egyesített elméletet. Ennek két oka van. Az egyik a 
kvantummechanika határozatlansági elve által az elõrejelzéseink pon-
tossága elé állított korlát. A második abból fakad, hogy a 
legegyszerûbb esetek kivételével nem tudjuk pontosan megoldani 
elméletünk egyenleteit. 

Egyik tudományágat sem soroltuk a megoldott 
problémák birodalmába; mindeddig nemigen tudtuk 
matematikai formulák segítségével megjósolni az 
emberi viselkedést. 
A világegyetem végsõ elméletét valóban nem lehetne 
teljeskörûen ellenõrizni, azonban az Õsszubjektumunk 
Õsrobbanása óta eltelt ~ 15 Md év ténylegesen megtör-
tént eseményei-, tapasztalt tényei képesek igazolni, 
vagy cáfolni az állítások jelentõs részét. Ebbõl eredõen 
sok hiányzó rész értelemszerûen kipótolható 

H/173. Az ÖSSZEGEZÉS-bõl: 
 „Zavarba ejt bennünket a való világ. Érteni sze-
retnénk a magunk körül látottakat, ezért feltesszük 
a kérdést: milyen a világegyetem természete? Hol 
van benne a mi helyünk, honnan jött, és hová tart a 
világegyetem? Miért olyan, amilyen? 
Hogy választ adhassunk ezekre a kérdésekre, 
magunkévá teszünk valamilyen ‚világképet’ 
Az Új Természetfilozófia megoldása a III/3. Fejezetben 
olvasható. 

H/176. „Ha csak egy lehetséges egyesített elmélet 
létezik, az sem más, mint egy csomó egyenlet és 
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szabály. Mi lehel életet az egyenletekbe, mi teremt 
számukra világegyetemet, amelyet leírhatnak? A 
tudomány szokásos módszere, a matematikai 
modell felállítása nem válaszolhat arra a kérdésre, 
hogy miért áll a modell rendelkezésére a 
modellezésre váró világegyetem. Miért vállalja a 
világegyetem a létezéssel járó összes 
kényelmetlenséget? Olyannyira kötelezõ az 
egyesített elmélet, hogy saját létezését is kivívja? 
Vagy teremtõre van szüksége, s ha igen, van-e a 
teremtõnek ezen túlmenõ befolyása a világegye-
temre? És ki teremtette a teremtõt?” 
Az elsõ mondatra részben einsteini idézettel lehet 
válaszolni: „Valamely /.../ elmélet kialakulásában az 
alapgondolatok játsszák a legfontosabb szerepet. A 
fizikakönyvek rendszerint tele vannak igen bonyolult 
matematikai képletekkel. Azonban mégsem a képletek 
fontosak, hanem az alapgondolatok és ötletek, amelyek 
az (...) új elméletet útjára indítják. Késõbb a gondolatok 
felöltik a mennyiségivé vált elmélet matematikai egyen-
ruháját.” 
A Világegyetemnek nincs kezdeti állapota. A végtelen 
Õsenergia feszültségéből és tárgyiasult véges létformá-
inak –rendszereinek és rendszerkomponenseinek– 
együttmûködõ változásából áll. A természeti 
matematika a lét- és mûködés általános rendszernyelve 
(késõbb részletesebben kifejtve). 
A létezés lehel életet az egyenletekbe. Nem a mate-
matika számára teremtõdik a Világegyetem, hanem a 
Világegyetem rendszereinek és rendszerkomponense-
inek a természeti matematika a kommunikációs nyelve 
és segíteni képes a problémák megoldásában. 
A Világegyetem létezik, nem vár az Ember modellezé-
sére,…  
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A lét törvénye a létezés, amely állandó helyzet-
változással és problémamegoldó létszükségletekkel jár, 
ez vonatkozik a Világegyetemre és minden rendszer-
komponensére –így az Emberre– egyaránt.  
Az Ember egyesített elmélete a Természet számára 
nem fontos, az emberi megismerés létszükséglete. Az 
Ember számára emberi alkotás. 
A kérdések további része a feltett módon a misztika és 
a hit területére vezethetnek. A racionális megoldás az 
Új Természetfilozófia köteteiben megtalálható. 
Az Ember által megfogalmazott elmélet és a törvények 
eredõje a Természet, a tág értelemben vett emberi 
környezet, és mûködésének emberi tapasztalattal 
összefüggõ általánosított leírása. Gyakran fogalmazunk 
úgy, hogy természeti törvények irányítják a mûködést. 
Ez az állítás az Ember térben és idõben is parányi 
világában általában reálisnak tûnik. Azonban sohasem 
szabad megfeledkezni a törvények eredõjérõl és arról 
sem, hogy a Természet- és részeként a környezet −az 
áttételeivel− folyamatosan változik, a törvényeikkel 
együtt. 
A törvények a Természet mûködésében alapvetõen 
nem irányító, hanem követõ tulajdonságokkal bírnak. 
Azonban az Ember ezeket a maga rövid világában jól 
tudja hasznosítani és úgy használja õket, mint ha 
valóban a törvények irányítanának. 
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4. Paul Davies  könyve nyomán: 
 
D/9-10. old. Nem osztja a hagyományos vallás tanait, 

tagadja, hogy a Világegyetem a vakvéletlen céltalan 
terméke. Kell lennie valami mélyebb 
magyarázatnak, hogy aztán Istennek hívja-e ezt 
valaki, meghatározás és izlés dolga. 

D/32. Idõtlen és idõbeli lét és levés. E paradoxon és a 
Világegyetem eredetének kérdése. 
A végtelen Lét véges lét- és mûködésformákban, 
végtelenül változó és tárgyiasuló energiarendszer-
folyamatban nyilvánul meg. A Lét általánossága a 
létezõk sajátosságában érvényesül.  
A Világegyetem a végtelen õsenergiafolyamat 
energiaóceánjának és rendszerkomponenseinek lét- 
mozgás- változásrendszere. Részletesebben kifejtve Az 
Új TFI/M/1, Új TF/II/M/1, Új TF/III/M/3 fejezetekben.  
Ma a tudományos együttmûködés keretében 
kozmológusok, fizikusok, biológusok, matematikusok 
nagyon távoli objektumokat is képesek megfigyelni. A 
jelenben olyannak látják õket, mint amilyenek az 
Õsrobbanást követõen a távolságnak megfelelõ 
funkció-, lét-, működés- és szervezettség formájuknak 
megfelelően évmilliárdokkal ezelõtt voltak.  
A vizsgálódás mégis lehetõvé teszi, hogy az Ember az 
Univerzumunk egymást követõ korszakairól valamilyen 
képet alkosson, másrészt elméleti elképzeléseit 
ellenõrizni- és szükség szerint korrigálni tudja. 

D/69/1. A Természet mûködésének ésszerû isteni terve. 
A Tervezõ. 
A Természetet meg kell különböztetni: Világmindenség-
, Világegyetemünk-, Univerzumunk- és rendszerkompo-
nenseik vonatkozásában. Mûködésük terve mégis egy-
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séges és ésszerû a Természet valósága szerint, lénye-
gében az Új Természetfilozófia köteteiben feltárt 
módon. 
A létezés végtelen folyamatában minden természeti 
létezõ létezésének minden jelenpillanatában önmaga 
számára Szubjektum. Örökölt (és szerzett) 
tulajdonságokkal, „genetikai kóddal és programmal", a 
programot –a létezést-, a változást-, a fejlõdést– 
mûködésben tartó külsõ- és belsõ környezetváltozással, 
valamint a saját szervezettségének megfelelõ 
természeti teremtõ- és tervezõ képességgel. 
Részletesebben: a az ÚjTF/II/M/2 fejezetben, illetve az 
egész II. kötetben, az új TF/III/M/1, 6 fejezetekben 
olvasható. 

D/69/2. A kozmoszt átfogó tökéletes ésszerûség. 
A természeti értelem a Lét végtelenségével egyidõs. 
Ahogy a Lét funkcióba tárgyiasult energiarendszerben 
nyilvánul meg, úgy a természeti értelem 
elválaszthatatlan a funkcionális rendszer létezésétõl. 
A Természet rendjének összehangolása és 
mûködtetése az ARSZO-k rendjében egymásra lelõ 
természeti értelem munkája és célrendszere /ld. még az 
Új TF/III/M/1 fejezetben/. 

D/72. Egyetemes „természeti törvények”  
A Természet teljes keresztmetszetét átfogó leg-
általánosabb törvényeket az Új Természetfilozófia 
Általános lét- és rendszerelméletében, valamint az 
Általános érték- és mûködéselméletben sikerült feltárni. 
Azonban rengeteg természeti törvény nem fogja át a 
Lét teljes keresztmetszetét. A törvények mûködési 
lehetõsége konkrét létezõ és környezet függõ. Így pl: 
más-más törvények uralkodnak az Õsszubjektum, az 
Õsrobbanás, és az Õsrobbanást követõen különbözõ 
térben, idõben, különféle fukciójú és szervezettségû, 
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szerkezetû, nagyságrendû, korú, környezetû, stb., 
objektumok létezése során. Tehát minden természeti 
törvény hatóképessége létezõ és környezeti feltétel 
függõ. 

A végtelen Õsenergiafolyamat létezõkbe tárgyiasul. 
Minden létezõjének van elõzménye és folytatása. 

Ha a legáltalánosabban akarjuk kifejezni, akkor a 
létezõ –jelenpillanatának önmagában és környezetében 
memorizáltt–, örökölt elõzményeit −az aktuális 
“jelenpillanatban”− kozmikus kódnak, kezdeti 
feltételnek is nevezhetjük. Minden energia különbözõ 
áttételeken keresztül, de végsõ soron a kozmikus 
Õsenergia megnyilvánulása. 
Ez a kód a létezõ genetikus multjának szükségletei által 
minõsített tapasztalatait memoriálja és ezeket a 
tapasztalatokat; ismeretet, képességet, tudást a létezõ 
környezetváltozás által indukált létszükségletének 
igényei szerint hívja elõ memóriájából és hasznosítja 
problémáinak megoldása érdekében Ld: még az Új 
TF/II/M/4, 5. fejezetekben.  

A létezõ jelen problémája találkozik memóriájából 
a mult üzenetével, amelyek létszükségletbe integrált 
realizálása értéktöbbletével építi a jövõ útját. 

A létezés természeti értelmet szülõ 
téridõszervezettség kényszerpálya, amelyet minden 
létezõ környezetével együttmûködve formál. 
 

D/81. A kozmosz kezdeti feltételei és a fejlõdésben ható 
erõk. A tudomány illetékességi köre. 
A H/21/1- és a D/72-nél elmondottak szerint. A Lét 
teljes keresztmetszetében a Természet valóságát 
feltáró Tudomány-, illetve a Természetfilozófia 
illetékessége nem vitatható. 
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Az Új Természetfilozófia felfogása szerint: A létezõ 
minden történése „alapvetõen meghatározott": Multja 
történetének jelenbe integrált kozmikus kódja 
képességeit határozza meg. Jelen pillanatának a 
környezetváltozás hatására keletkezett létszükséglete 
pedig mûködésre kényszeríti. A létszükséglet 
meghatározására- és végrehajtására vonatkozó 
lehetõség-, képesség és szabadságfoka önmagában és 
környezetében meghatározott. Azonban természeti 
értelme problémamegoldö képességének határait 
kibővíti Ez minden létezõ kozmikus kódja, kezdeti 
feltételeinek folyamattörvénye; így az Univerzumé is. 

D/88. A Világmindenség racionális rendje és 
matematikai leírhatósága. 
A témakör bevezetéseként javasolható az Új TF/III/M/1, 
3 fejezet elolvasása. Általános megértése céljából a „
természeti matematika" új fogalomkörét kell bevezetni. 

A TERMÉSZETI MATEMATIKA a természeti rend-
szerek, a természeti értelem legáltalánosabb természeti 
nyelve. Amely a lét-, a létezõk-, a létezés-, a tér- idõ- 
szervezettség-, környezet-, a téridõszervezettség-
folyamat-, stb., viszonyok kifejezésére, 
kommunikációjára, rendszerezõ elhatárolására is 
alkalmas. 

A Természet a lét-, működés-, 
szervezettségformák funkcióval rendelkezõ létezõinek 
kimeríthetetlen tárháza. Ezek alkalmas természeti tudás 
segítségével a természeti matematika nyelvén 
értelmezhetõk, megfejthetõk, bővíthetők. 

A matematika önmaga számára is létezõ, mint 
bármely más rendszer. A matematika a Természet-, 
a természeti értelem legáltalánosabb 
rendszernyelve. Ennek keretében, „
szervezettségétõl függõen" nemcsak számokkal 
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fejezhetõ ki, hanem a különbözõ szervezettségi szintek 
objektumai sajátos viszonyainak, arányainak, 
megállapításainak, eredményeinek, hiányainak, 
többleteinek, feszültségeinek, hatásainak, vál-
tozásainak, stb., stb., –minden megnyilvánulásának– 
kifejezésére szolgál. 

A számok-, és a számokkal alkotott matematikai 
kifejezések és mûveletek valósága az Ember világához 
kötött. Az Ember matematikája a Természetet és jelen-
ségeit megkísérli „számokra, mûveletekre, 
függvényekre” redukálni. 

Ha arra gondolunk, hogy az Ember világa a 
Mindenséghez képest a parányok paránya, akkor válik 
érzékelhetõvé, hogy az Ember matematikája a 
természeti matematikán belül mekkora területet 
képvisel. De az Ember, és tudománya számára mégis 
beláthatatlan lehetõségek forrása.  
Így érthetõ az összhang a matematika és a 
Természet valósága között: 

Új megvilágításba kerül: 
- az ókori görögök feltevése: a Világmindenségben ma-

tematikai elveknek engedelmeskedõ racionális rend 
uralkodik. 

- Kepler geométernek mondta Istent. 
- Galilei: „A Természet könyvét a matematika nyelvén 

írták." 
- Heinrich Herz: „...ezeknek a matematikai formuláknak 

önálló létük van és sokkalta bölcsebbek 
felfedezõiknél, ..." 

- Roger Penrose szavai: „Gyakran mély valóság sejlik 
fel e matematikai fogalmak körül, amely messze 
túlmegy bármelyik matematikus szellemi termékein. 
Mintha valami az emberi gondolkodást örök külsõ 
igazságok felé vezetné, amelyeknek meg van a saját 
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valóságuk, és amelyeket csak részlegesen ismer fel 
bármelyikünk." 

- Wigner Jenõ a „matematika érthetetlen hatékony-
ságáról" beszélt C. P. Pierce-t idézve, miszerint „meg-
lehet, valami titok lapul itt, amely felfedezésre vár" 

- Paul Davies: 1990-ben megjelent egy könyv, benne 
tizenkilenc tudós esszéje (köztük e könyv szerzõjéé) a 
témáról, ám nem sikerült megfejteni a titkot, vagy akár 
nézetazonosságot teremteni az egyes szerzõk között. 
A vélemények széles skálán mozogtak. 

D/90. Az autodidakta Charles Babbage meglátása a 
számítógép Világegyetemrõl és a természeti 
törvény programról. 
A természeti matematika a D/88-nál leírtak szerinti 
világa a természeti értelem érzékelõ, feldolgozó, 
létszükséglet-meghatározó, mûködtetõ rendszerében a 
lét teljes keresztmetszetében számítógépként is 
felfogható, ahogy azt az autodidakta Charles Babbage 
angol matematikus meglátta még az ezernyolcszázas 
évek elsõ felében. 

D/101-2. Elvonatkoztatás és a szám, összhang a mate-
matika és a valóság között. 

D/127. Kozmikus kód, amely elõállítja a világ jelenségeit. 
Olyan üzenet, amely a Világegyetem mély titkait 
tartalmazza. 

D/135. A matematika érthetetlen hatékonyságának titka. 
Megoldás a D/88-nál leírtak szerint. 

D/137. A matematika, mintha a gondolkodást külsõ 
igazságok felé vezetné, amelyeknek meg van a saját 
valóságuk, de amelyeket csak részlegesen ismer fel 
bármelyikünk. 
Megoldás a D/88- és a D/90-nél leírtak szerint. 

D/137-8. A Mandelbrot-halmaz probléma. A matema-
tikusok >Isten munkájába< botlottak. 
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A problémakör bonyolultságát Robert Penrose 
szavaival szeretném jellemezni: 
„Az egymás után kapott komplex számokat felraj-
zolhatjuk /.../ egy számítógép képernyõjére, ekkor 
mindegyik számot egy pont jelöl."  
„Azt találták, hogy a C bizonyos értékeinél a pont 
hamarosan elhagyja a képernyõt, míg más esetek-
ben /.. ./ egy körülhatárolt területen belül vándorol." 
„Ugyanakkor minden egyes C érték maga megfelel 
egy pontnak a képernyõn" „Az Összes ilyen el nem 
vándorló C-pont gyûjteménye alkotja a Mandelbrot-
halmazt." Más iterációs képletet és esetleg más 
kezdõértéket választva újabb Mandelbrot-halmazhoz 
juthatunk el. 

„Ennek a halmaznak olyan rendkívül bonyolult 
a felépítése, hogy nem találok szavakat félelmetes 
szépségére." 

„A Mandelbrot-halmaz megkülönböztetett sajá-
tossága, hogy bármely részlete tovább nagyítható és 
minden egyes új nagyítás új gazdag részletekkel, /.../ 
örvendezteti meg a halmazok rajongóját." 

„Mi több, a Mandelbrot-halmaz szerkezetének 
bonyolultságát, annak minden részletét 
semelyikünk sem érti meg igazán, és a számítógép 
sem derítheti fel tökéletesen." „a matematikusok >
Isten munkájába< botlottak" 

„Találmány-e a matematika, vagy felfedezés? 
Teszi fel a kérdést Penrose." „Vagy a matema-
tikusok valójában felfedezik az igazságokat, 
amelyek már ténylegesen >ott< vannak – igaz-
ságokat, amelyek létezése teljesen független a 
matematikusok tevékenységétõl?" 

Mandelbrot a képernyõre rendszert vitt. A 
rendszer és a rendszerkomponens rendszerek 
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hierarchiáját kezdte vizsgálni, elámulva csodálatos 
gazdagságukon. 

 
A tudományos világ nagy értelmezési 

problémája a Mandelbrot halmaz és a fraktálok 
kérdésköre. Ha megpróbáljuk a helyes értelmezést 
megtalálni végig kell kísérni a történéseket: 
- Mandelbrot rendszert visz a számítógépbe a maga 

rendszerkomponenseivel, 

- a rendszerbe számértéket táplál, majd külsõ hatásnak 
teszi ki –megszorozza önmagával–, az eredmény új 
rendszer a maga újabb rendszerkomponenseivel, és 
így tovább milliószor, billiószor, stb a végtelenségig 
a helyzetnek megfelelõ nagyságrendekkel; Arthur C. 
Clarke állítása szerint így akár az Univerzum 
méretét meghaladó nagyságrendû fraktálok-, 
képzetek is létrehozhatók.  

- Ebbõl az alkotásból, ha megkeressük –a számítógép 
és a képernyõ segítségével kiválasztjuk– a rendszer 
egy memoriált téridõpillanatát –jelenpillanatát– a 
rendszer történetiségében válik láthatóvá. A mûvelet 
alkotta a téridõpillanatnak megfelelõ korszerûségû 
eredménnyel. Ebbõl az eredményhelyzetbõl 
képessé válik a számítógép a rendszer és rendszer-
komponensek bemutatására mégpedig a természeti 
matematika rendszernyelvén. 
Arthur C. Clarke presents, Ian Stewart mate-
matika prof., Dr Michael Barnsley matematika 
prof., Stephen W. Hawking csillagász és 
matematikus Dr B. Mandelbrot a felfedezõ a 
Spektrum televízió mûsorában bemutatták a 
Mandelbrot halmazt és fraktál univerzumát. Ennek 
keretében elmondták: 
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- Mandelbrot képletében lévõ betûk helyén számok 
állnak: z=z2+c  

- Einstein képletében fizikai mennyiségek állnak a 
betûk helyén: E=mc2 

- A Mandelbrot számok koordináták, –pozíciók a 
síkon–, amelyek egy pontot határoznak meg. A 
másik fontos eltérés Einstein képletétõl a dupla 
nyil, amely egyfajta kétírányú forgalmat jelöl.  

- Miután kiszámoltuk a z értékét újra a képletbe 
helyettesítjük. Azt az eljárást, amelynél egy 
eljárást újra és újra végrehajtunk iterációnak 
nevezzük. Ez olyan, mint amikor egy kutya kergeti 
a saját farkát. Az egyik mûvelet kimenetele a 
másik bemenetele lesz és így tovább. 

Amikor a Mandelbrot egyenletbe behelyettesítünk 
egy számot, amely egy pontot reprezentál és ebbõl 
a számból iterálunk az egyenlet segítségével, két 
dolog történhet: Az eredmény egyre nagyobb és 
nagyobb lesz és kiszalad a végtelenbe, vagy nullává 
zsugorodik össze. Attól függõen, hogy melyik 
következik be; a számítógép tudni fogja, hogy hol 
húzza meg a határvonalat. Így ebbõl az iterációból 
egy térképet nyerünk, amely két részre osztja e 
világot. Kívül azok a számok vannak, amelyek a 
végtelenség szabadságát élvezik, belül viszont az 
összes szám rab, fogoly és végsõ eltûnésre van 
ítélve. 
- Mandelbrot elmondta: én általában minden nehéz 

matematikai problémát úgy közelítek meg, hogy 
írok egy programot, amely kirajzolja hogy lássam 
hogyan néz ki. Elkezdtünk különbözõ programokat 
írni a Julia halmaz különbözõ fajtáira. Különösen a 
leg-egyszerûbb eljárással létrehozott Julia halmaz 
keltette fel az érdeklõdésünket, amelyben a z=z2+
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c. Nagyon egyszerû képletekbõl nagyon bonyolult 
eredményeket kaptak. 

- Gondoljunk egy számítógép képernyõjére és 
annak egyes kis képpontjaira, válasszunk ki egy 
képpontot és alkalmazzuk rá a Mandelbrot-
szabályt igen sokszor. Ekkor a pont, vagy elindul 
és teljesen kiszalad a képbõl, vagy közelít a 
képernyõ közepén lévõ rögzített ponthoz. 

Szeretnénk különbséget tenni a végtelenbe 
kiszaladó és a 0-hoz tartozó pontok között. Ezért 
minden olyan számot, amely a szabály 
alkalmazásával a 0-hoz tart feketére festünk. és 
minden olyan ponthoz, amely eltûnik a végtelenbe a 
szivárvány különbözõ színeit rendeljük attól 
függõen, hogy milyen gyorsan tûnik el. 
Nagyon fontos a középsõ fekete rész. Onnan egyik 
pont sem tud kiszabadulni e szabály 
alkalmazásával. A színek megválasztása teljesen 
tetszõleges. Mégis van értelme, stb.  
Tehát szinezéssel próbálják elõsegíteni a látható 
létforma részletesebb látványképét a megfejtés 
elõsegítése érdekében. 

Az Új Természetfilozófia felfogása szerint az 
elsõ problémát az okozza, hogy a Mandelbrot-
halmaz nem halmaz, hanem rendszer. 
Általánosítva ARSZO, önmaga számára Szubjektív 
Objektum = C pont; vagyis belsõ környezetében a 
maga hierarchikus rendben felépített 
rendszerkomponenseinek rendszereivel. Minden rend-
szerkomponens rész, azonban önmaga számára 
egész = C pont. Minden C pont, külsõ és belsõ 
környezeti rendszerek rendszereivel rendelkezik. 

Univerzumunk Ősszubjektumáig az Új Természetfilozófia 
megfejtette Mandelbrot titkát. 
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D/141. Paul Davies egy alkalommal megkérdezte 

Richard Feynmant, gondolt-e már arra, hogy a 
matematika, és /.../ a fizika törvényei önálló léttel 
bírnak-e. Íme a válasza: „A létezés kérdése igen 
érdekes és nehéz probléma." „Ha az ember ilyen 
felfedezésekre jut az az érzése, azelõtt is igazak 
voltak, hogy rájuk talált volna." „Ami a fizikát illeti 
kétszeresen is bajban vagyunk. Rájövünk ezekre a 
matematikai össze-függésekre, ám ezek a 
világegyetemre vonatkoznak, úgy, hogy hollétük 
kérdése kétszeresen is zavarba ejtõ... Filozófiai 
kérdések ezek, amelyekre nem tudom a 
választ." 
Az Új Természetfilozófia megoldása az: Új TF/I/M/1 és 
I/M/8 fejezetekben megtalálható. 

D/143. „Az úgynevezett Planck-idõben (10-43) az 
eseményhorizont jellegzetesen csak egyetlen 
részecskét tartalmazott. 
Az úgynevezett Planck-idõben az 
Univerzum nem egyetlen részecskét 
tartalmazott, hanem egyetlen egész = 
Õsszubjektum volt –csaknem tiszta 
Õsenegia–, a maga tulajdonságaival. 
A kozmikus kód, vagy kezdeti feltétel minden létezõ 
minden téridõszervezettség-“pillanatának” 
elválaszthatatlan adottsága. Ez természetesen az 
Univerzumra és minden szintû rendszerkomponensére 
egyaránt vonatkozik. 

D/146. „...a Földön kívüli lények valószínüleg más fogal-
makban gondolkodnának, talán a matematika iránti 
rajongásunkat sem osztanák, és olyan módon 
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látnák a világot, ami tökéletesen felfoghatatlan 
volna számunkra.” 
Ez alapvetõen nincs így. Õk is rendszer-
rendszerkomponens-folyamat viszonyokban léteznek 
és õk is természeti rendszernyelveken kommunikálnak. 

D/147. „... mély titok, miért rendelkezik az emberi 
értelem kivételes matematikai képességekkel. /.../ 
milyen fajfenntartási értéke lehet az elvont 
matematikának.” 
Mert a természet matematikája minden szervezettségi 
szinten érvényesülõ általános természeti rendszernyelv, 
az Ember nem kivétel. Másrészt az önmegvalósítás 
fontos feltétele a megismerés megalapozottsága és a 
jövõ tervezhetõsége. 

D/156. „A világnak olyannak kell lennie mint, amilyen, 
vagy elképzelhetnénk másfélének is? Utóbbi 
esetben pedig ugyan mi magyarázza meg nekünk, 
hogy ez a mi világunk mégis éppen ilyen?” 
Elvileg elképzelhetnénk másfélének is, de a valóságban 
meghatározott. Minden téridõszervezettség pillanat az 
ARSZO számára örökölt jelent biztosít.  
Minden Absztrakt Reális Szubjektiv Objektum, pl: az 
Univerzum és minden rendszerének minden rendszer-
komponense létezésfolyamatának minden döntéshely-
zetében Szubjektum szubjektív döntési szabadság-
fokkal. Más-más döntések más-más következ-
ményekkel járnak. A lehetõségek keretét képességei és 
a környezeti keretlehetõségek határolják be.  
Ezen a ponton találkozik a Szubjektum érdeke és a 
környezeti orientáció. Ez az a lényegi pont, ahol a 
Szubjektum–környezet együttmûködésének 
eredménye: a célszerûen változó Szubjektum 
önmegvalósítása és a célszerûen változó környezet, –
mint újabb hatások forrása– kibontakozik. 
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Õsszubjektumunk Õsrobbanása óta Univerzumunk min-
den létezõje minden jelenpillanatában így mûködött, és 
együttmûködõ változásaik eredményeként a Természet 
rendjének megfelelõen –a maga „genetikus” 
történetének folyományaként– így alakult ki, és változik 
tovább a mi világunk is. 
Létezésfolyamatában a keletkezõ problémák megol-
dásában természeti értelme segíti oly módon, hogy 
együttmûködik a Természet értelmével. Tapasztalatokat 
szerez és hasznosít. Ilymódon a jelen örököltséggel 
determinált. A jövõ a létezõ létszükséglettel összefüggõ 
döntésének szabadság fokába rejti a más jövõ 
lehetõségét, döntés felelõsségével. 
A létezés természeti értelmet szülõ téridõszervezettség 
kényszerpálya, amelyet a létezõ a környezetével 
együtt-mûködve épít. 
Most jutottunk el a Természet mûködésének 
leglényegesebb kérdéséhez: Mi lehet a mind 
bonyolultabbá váló természeti fejlõdés célja?  
A megoldást ld.: az új TF VI. Kötetében. 
„Spinoza .panteista volt, aki a fizikai valóság objek-
tumait inkább Isten attributumainak (azaz elvá-
laszthatatlan, belsõ tulajdonságainak), mint termé-
nyeinek tartotta." „... úgy érezte, logikai bizo-
nyítékok vannak a kezében Isten szükségszerû 
létezésérõl. Mivel Istent azonosította a fizikai 
valósággal, ezzel egyúttal világunk szükségszerû 
létezését is bizonyította." 
Az Új Természetfilozófia megoldása illetve megoldási 
javaslata e kötet Mindenség Istene c. fejezetében 
olvasható. 

D/157. Bizonyos értelemben /.../ igaznak tartom –írta 
Einstein–, hogy a valóság tiszta gondolkodással 
megérthetõ, úgy, ahogy a régiek arról álmodoztak. 
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Meggyõzõdésem szerint tiszta matematikai kon-
strukcióval megtalálhatjuk azokat a fogalmakat és a 
köztük fennálló azon törvényi kapcsolatokat, ame-
lyek a természeti jelenségek megértésének kulcsát 
szolgáltatják." 

D/160. Lehetséges-e a Mindenség elmélete? 
Megoldásával sok tudós megpróbálkozott, azonban 
általában csak annak a megfogalmazásáig jutottak, 
hogy mit kellene tartalmaznia. Részükrõl a racionális 
megoldás még várat magára.  
A létben a szükséges igaz az, ami korszerûségével 
kiállja az „elmélet” és a gyakorlat próbáját. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy mindenkor a szükséges igaz a 
valóság tér és idõ folyamatában változó, a valóság 
téridõ tengelyén relatív.  
Ezekre figyelemmel, adott a lehetõség a jelenlegi 
látókörünknek megfelelõ Mindenségelmélet leírására.  
Tehát nem az a gond amit alább John Barrow, Paul 
Davies, Russel Stannard, Thomas Torrance, James 
Hartle írnak, mert azok az Új Természetfilozófia 
Mindenségelméletében megoldottak. 
Hosszú sora van a világ szemléletét egységesíteni 
akaró törekvéseknek. John Barrow: Theories of 
Everything: The Quest for Ultimate Explanation (A 
mindenség elmélete: a végsõ magyarázat keresése) 
címû könyvében „az ésszerû kozmoszba vetett szen-
vedélyes hitbõl eredezteti a hasonló elméleteket, 
vagyis abból a meggyõzõdésbõl, hogy a fizikai 
létezés mélyén az ész által megragadható logika 
rejlik,..." 
Az Új Természetfilozófia megoldása az Új TF/III/M/1 
fejezetben olvasható. 

D/162. Russel Stannard: „A Mindenség hiteles elméle-
tének nemcsak azt kell tudnia megmagyarázni, 
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hogyan jött létre a Világegyetemünk, hanem azt is, 
hogy miért ez az egyedüli Univerzum-forma, amely 
megszülethetett – miért létezik egyetlen törvény-
rendszer." 
A megoldás a az Új TF/III/M./1. és az I/M./11 
fejezetekben olvasható. 
D/166-7. Paul Davies: „Továbbra is nyitva maradna 
a kérdés, ki is a szerzõ."  
Paul Davies hatalmas munkát végzett, azonban 
képtelen volt elérni a továbblátás tudásszintjét, ezért 
volt kénytelen lemondani „az elégséges alap” elvérõl.  
Ajánlható: az Új TF/III/M/3, valamint e kötet Mindenség 
Istene c. fejezetének elolvasása. 

D/165. Paul Davies: „Az esetlegesség nagy titka nem 
annyira az, hogy a világ másmilyen is lehetett volna, 
hanem, hogy ez az esetlegesség rendezett." „... 
ésszerû egységben egyesíti a kozmoszt." 
Az Új Természetfilozófia állítása szerint nincs titok, az 
esetlegesség minden létezõ téridõpillanata döntési 
helyzete szabadságfokának kérdéskörébe tartozik és 
ott nyer megoldást. Részletesen kifejtve az Új TF/I/M./8 
fejezetben.  
Stephen Hawking: „Mi lehel életet az egyenletekbe, 
mi teremt számunkra Világegyetemet, amit leírhat-
nak? 
Az a körülmény, hogy a Természet matematikája a 
Természet általános rendszernyelve. Részletesebben 
kifejtve D./88. pontnál. Továbbá az Új TF/III/M kötetben. 

D/166. „Továbbra is nyitva maradna a kérdés, ki is a 
szerzõ." „Úgytûnik nekem, ha valaki /.../ ésszerû 
magyarázatot követel a Világegyetemre, nincs más 
választása, mint hogy a fizikai világon kívül és túl 
keresse a magyarázatot." „Vajon miféle erõ 
hozhatta létre a Világegyetemet? (Remélem, hogy 
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senki sem egy szakállas teremtõ naiv képére ,..) 
gondol." 
Javasolható e kötet Mindenség Istene c. fejezetének, 
valamint az Új TF/VI. Kötet aktuális részének 
elolvasása. 

D/167. „Ha valaki hajlandó elfogadni a gondolatot, hogy 
a Világegyetem nem ok nélkül való, és, ha kényelmi 
okokból Istennek nevezzük ki azt az okot, /.../ akkor 
az elsõ kérdés, ami felmerül, /.../ milyen értelemben 
tehetõ felelõssé Isten a természet törvényeiért, 
(valamint a világ egyéb esetleges sajátosságaiért)?" 
Gondolom ésszerûnek, mindenhatónak, minden-
tudónak is kellene lennie, vagyis tudnia kellene 
minden logikusan feltehetõ lehetõségrõl – ahhoz, 
hogy ésszerû döntéseket hozhasson. 
A végtelen isteni LÉT-, az isteni Ősenergia mindennek 
a Teremője a Természet törvényeinek is Mindenható, 
Mindentudó, mindenhol jelen lévő. 

D/173., D/197.„A keresztény teológia hagyományos 
istenfogalma, amelyet zömmel Aquinói Szent 
Tamás dolgozott ki a 13. században, szükségszerû, 
idõtlen, állandó, tökéletes, változatlan lényre utal, 
aki mindenestül megszabja a Világegyetem létét, 
akit azonban a legcsekélyebb mértékben sem 
befolyásol ez az utóbbi körülmény."  
„Az ókori görög filozófusok felismerték, hogy a 
kozmosz rendje és harmóniája magyarázatot 
követel, ám e gondolat, hogy e sajátosságok egy 
elõre elgondolt terv szerint munkálkodó teremtõnek 
köszönhetõek, csak a kereszténység idején fogal-
mazódott meg. A 13. században Aquinói Tamás úgy 
vélte, a természetes dolgok ténykedése megha-
tározott célt követ ,a tökéletesség érdekében'. Az 
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eszközök és célok ezen egyezése, érvel Aquinói 
Tamás, tudatos szándékról tanúskodik.  
„Tehát kell lenni egy elsõ mozgatónak, amely 
valamennyi között a legmagasabb rendû, és ezt 
nevezzük Istennek" – írja. (Aquinói Szent Tamás: A 
teológia összefoglalása. Ecclesia Kiadó, Budapest. 
323. old.)  
Univerzumunk első mozgatója az Ősszubjektumunk 
Ősrobbanása, amely Univerzumunk 
rendszerkomponensei között a legmagasabbrendű; 
eredője a végtelen-, értelemmel rendelkező Ősenergia. 
Azok a legfőbb tényezők, amelyek megszabják 
Univerzumunk és minden szintű minden 
rendszerkomponensének működését. 
Az isteni LÉT-, az Ősenergia végtelen. Minden létezõ a 
maga szervezettségi szinvonalán tudatos. 
Részletesebben kifejtve az Új TF/II/M/5,.valamint a 
III/M/3 fejezetekben. 
Az Új Természetfilozófia a D/167., 173., 179. kérdés-
körrel a Mindenség Istene c. fejezetben foglalkozik. 

D/179. A folyamatban való gondolkodást Alfred North 
Whitehead matematikus és filozófus vezette be a 
teológiába. A valóság olyan hálózat, amely 
összeköti az „alkalmaknak" nevezett 
csomópontokat.” “Istenképe a teremtõ 
folyamatban részt vállaló Isten.” 
A Világegyetem- és minden rendszerkomponens 
létezõje –a maga hierarchikus szintjén– önmaga-, 
valamint külsõ és belsõ környezet változásának 
hatására változik; problematikussá válik a helyzete, 
amelynek problémamegoldással összefüggõ 
létszükségletei hozzák létre az önszervezõdés mind 
bonyolultabb formáit. Részletesebben az Új TF/I/M/7 
fejezetben, továbbá e kötet Mindenség Istene c. f.-ben. 
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D/187-188. „Nemigen látok /.../ sok közös vonást /.../, a 
világ ésszerûségéért felelõs feltételezett lény és a 
vallás személyes Istene között, a Biblia vagy a 
Korán Istenérõl nem is szólva. Habár nem 
kételkedem a természet ésszerûségében, 
elkötelezettnek érzem magam az alkotó kozmosz 
gondolatával szemben is; ennek okait a The Cosmic 
Blueprint címû könyvemben ismertettem. E ponton 
mindenesetre szembekerülünk lét és levés, örök és 
változó összebékítésének paradoxonával. Ami 
csupán megalkuvással lehetséges. 
Ebben a feltételezésben van a hiba gyökere, sajnos 
Paul Davies nem találta meg a megoldást. Szó sincs 
megalkuvásról, és nem kerülünk szembe a lét és levés, 
az örök és változó összebékítésének paradoxonával. A 
világ ésszerûségéért felelõs feltételezett Lény 
személyiség-jegyekkel rendelkezik, –mint minden 
létezõ–; és köze lehet a hivatkozott vallás, a Biblia és a 
Korán Istenéhez.  
Örvendetes tény, hogy Paul Davies meglátta, hogy 
ezek a problémakör megoldásának leglényegesebb 
kérdései. 
Az Új Természetfilozófia kötetei tartalmazzák a reális 
megoldásokat.  

D/189/1. „Az új formák és rendszerek kialakulását és 
fejlõdését az anyag és energia szervezõdésének 
általános alapelvei kormányozzák, amelyek inkább 
irányjelzõül szolgálnak, és nem kényszerítenek 
elõre meghatározott fejlõdési utakra.”  
Ebben téved. Kényszerítenek, mégpedig választási le-
hetõséggel. Részletesebben kifejtve: az Új TF/I/M./1 
fejezetben és a további fejezetekben is. Másrészt 
tudományunk olyan Univerzumot figyel meg, amely 
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összhangban van az Õsrobbanás óta tartó 
fejlõdésfolyamattal és a saját létünkkel. 

D/189/2 „Ha az egyes kvantumesemények önmagukban 
megjósolhatatlanok is, nagyobb csoportjuk már 
idomul a kvantummechanika statisztikus elõre-
jelzéseihez. Azt is mondhatnánk, hogy a rendszer-
telenségben rend van." 
A kérdés azonban nem ilyen egyszerû: az egyedek- és 
a csoportok is rendszerek Az egyes kvantum 
események –mint önmaguk számára Szubjekív 
Objektumok– az állítással szemben a létezés rendje 
szerint megjósolhatók. A rendszer −ARSZO−, önmaga 
számára Szubjektum.. Minden rendszerkomponens 
rendszer −ARSZO− önmaga számára Szubjektum. A 
kvantum-körrel kialakított rendszer-, és annak minden 
eleme Szubjektum, amely a Természet törvényei 
szerint létezik és mûködik. Külsõ és belsõ környezeteik 
számára azonban objektumként funkcionálnak. 
Ezek nem keverhetõk össze, mert kizárják a 
tisztánlátást. Miután korábban nem értették meg az 
összefüggéseket; ezért a kapott eredményeket a 
véletlenség bûvkörébe vonták. Lásd még: az Új TF/I/37 
és 46. oldalakon, még részletesebben az I/5-6 f.-ben. 

D/191. „Az embert mindig is áhitattal töltötte el a fizikai 
valóság finomsága, fenségessége és szövevényes 
szervezõdése. /.../ Természetes emberi ösztön, hogy 
a Világegyetem kimunkált rendjét egy istenség 
céltudatos keze mûvének tulajdonítsuk.” „... az 
atomok legparányibb zugaiban és a legtávolabbi 
galaxisokban felismerjük ezt a rendet.” 

D/198. Newton: „A Nap a bolygók, és az üstökösök e 
szépséges rendszere csupán egy értelmes és 
hatalmas Lény tanácsára és fennhatósága alatt 
keletkezhetett." 
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Robert Boyle: „A világ nagy rendszerének kitûnõ 
megtervezettsége, kivált az állati szervezetek külön-
leges felépülése, érzékszerveik és egyéb testrészeik 
késztették minden idõk és nemzetek filozófusait 
arra, hogy elismerjék Istent e csodálatos 
szerkezetek alkotójának." 
A D/191-, 198-nál leírtakhoz javasolható e kötet 
Mindenség Istene c. fejezetének elolvasása. 

D/199. Carl Sagan. „Elképzelhetõ, hogy valóban kiabáló 
bizonyítékok hevernek szerteszét a világ eltervelt-
ségérõl a természetben, mindez azonban vala-
miképp mégis elrejtezik elõlünk. Talán majd akkor 
figyelünk föl az ,építész kézjegyére', ha elértük a 
tudományos haladás bizonyos szintjét." 

D/200 James Jaens a Világegyetem szabályozó ereje 
valamelyest hasonlít önnön elménkre. 
Az Új TF megoldása az: I/8 fejezetben. 

D/201-2-3. Paul Dawies: a természet képes válogatni a 
versengõ fajtársak együttesébõl. Csakhogy a ter-
mészeti törvények és a kozmosz kezdeti feltételei 
esetében nincsenek versenytársak, nincs együttes. 
Egyfajta metateóriára, az elméletek elméletére lenne 
szükség. Ilyen nincs és tudomása szerint senkinek 
sem jutott eszébe. A természet megértésével kap-
csolatos feltevése. 
Az Új Természetfilozófia felfedezte.: A Lét és létezés 
végtelen folyamatában a létezõ minden 
téridõszervezettség-pillanatban rendelkezik kezdeti 
feltételekkel és funkcionális programmal, amelyet a 
környezetváltozás éltet, a kozmosz is létezõ. 
Részletesebben: II/1-2 fejezetekben 

D/202. „Az élet csak azokon a bolygókon alakulhat ki, 
ahol erre megfelelõek a feltételek. /.../ A kérdés az, 
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milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy bárhol a 
Világegyetemben élet szülessen?” 
Az Emberi tudománya ismeri az életfeltételeket. Ezek 
kizárják a Világegyetem jelentõs részében az élet 
lehetõségét. Ezzel azonban a kérdéskört nem lehet 
lezárni, hanem újabb kérdést kell feltenni, mi az 
élet? Ha röviden és egyszerûen akarunk válaszolni, 
akkor a biológiai szervezettségi szint létezõinek 
létezésformája. Másként: az élet a létezés biológiai 
szervezettségi szinten való haladásának a létformája. 
Mégrövidebben az élet a létezés egyik 
szervezettségi szintjének /É/ létformája. 
Megállapíthatjuk, hogy a Világegyetem minden létezője 
−ARSZO-ja− más-más és a környezetében betöltött 
funkciója szerint, valamelyik szervezettségi szint 
létezője. Részletesebben ld.: Új TF/II/M/7. f. 

D/207. „... a valóság minden oldala „természetes" és 
logikus módon kapcsolódik a többihez." 

D/212. ... úgy vélem a leleményesség, gazdaságosság, 
szépség, stb., nem egyszerûen az emberi 
tapasztalat termékei. E sajátosságok a természet 
felépítésében is tükrözõdnek. Hogy ezek 
egymagukban alkalmasak-e világteremtésre, arról 
fogalmam sincs.  

D/212. Paul Dawies: „A lényeg az, hogy érték keletkezik 
valamiféle feldolgozó folyamat következtében, ami 
egy már létezõ, ötletes törvénysorhoz igazodik. 
Ezekrõl a törvényekrõl az a benyomásunk, hogy 
értelmes terv termékei." 
Az Új TF/II//M/3 fejezetben foglaltak megoldást adnak. 
Ennél részletesebb az Általános érték- és 
mûködéselmélet c. kötet fejezeteinek megoldásai. 
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D/222. „... nem kevésbé súlyos gondokkal néznek 
szembe azok, akik egyszerûen kiiktatják Istent, és 
holmi Mindenség Elmélete mellett kardoskodnak a 
Világegyetem magyarázatára, amely átfogó és 
mindent felölelõ lenne a logikai szükségszerûség 
alapján." 
Már pedig szembe néznek. Nem holmi-, hanem 
létezik valóságos mindenségelmélet; és nem iktatja 
ki Istent a Paul Davies által elképzelt módon. Az 
érdeklõdõ számára javasolható e kötet a Mindenség 
Istene c. fejezetének elolvasása. 

D/223. Paul Dawies: Isten és a Mindenség elmélete. Nem 
lehet, hogy a létezésnek nincs szokványos magya-
rázata a szó szokványos értelmében? A lét és 
sajátságainak megértése meghaladja a racionális 
gondolkodás kategóriáit? 
Paul Davies ebben is téved. Az Új Természetfilozófia 
Általános lét- és rendszerelmélet c. kötete, valamint 
jelen kötet  megfelelõ magyarázatot és megoldást is ad. 

D/224. „Nem létezik-e a tudásnak olyan útja –akár a „
végsõ” tudásnak is–, amely túlhalad az ésszerû 
tudományos vizsgálódás és logikai okoskodás 
ösvényein? Sokan állítják, hogy létezik. Misztikának 
hívják.” 
„A magam részérõl úgy érzem, hogy a tudományos 
módszerrel mindaddig élnünk kell, amíg lehetséges. 
A misztika nem helyettesítheti a tudományos vizs-
gálódást és logikai okfejtést, amig csak ez a meg-
közelítés következetesen alkalmazható. Mindössze 
a végsõ kérdésekhez érve hagy cserben 
minket a tudomány és a logika.”  
Paul Davies beismeri, hogy tehetetlen. 

D/227. „Hoyle meggyõzõdése, hogy a  kozmoszt  
egyfajta ‚szuperintelligencia’ szabályozza, /.../ Hoyle 
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Istene azonkívül teleologikus Isten is /.../ aki egy 
véges állapot felé egyengeti a világ útját a végtelen 
jövõben.”  
Új TF: a LÉT végtelen, a létezés funkciója-, lét-, 
működés-, szervezettség-formái “végesek”. 

D/228. Nehéz megkerülnünk a végtelen kérdését. 
„A nyugati vallások hagyományosan a végtelennel 
azonosítják Istent."  Aquinói Tamás: „... minden 
egyes okozat véges, mivel csak Isten lényege 
végtelen" –írta. 

D/229-230. „Csaknem bizonyos, azonban, hogy nem 
jutunk a végén zárt teljes, logikai igazságokon 
alapuló világmagyarázathoz. El vagyunk zárva a 
végsõ tudás, végsõ magyarázata elõl, ...” „Ha ki 
akarunk törni a csapdából, a ‚megértésnek’ a 
racionális magyarázattól eltérõ fogalmával kell 
próbálkoznunk. Talán a misztikus megértés vezet el 
ehhez a megértéshez.” 
„Talán az egyetlen lehetséges utat jelenti, amely 
túlmutat a tudomány és filozófia korlátain, a Töké-
letességhez vezetõ egyedüli ösvényt.” 
Paul Davies nem tud megbírkózni az általa 
meghirdetett témakör feldolgozásával. 

D/230. „Meglehet, maga a homo sapiens faj fizikai léte 
valóban mit sem számít kozmikus méretekben, az 
azonban, hogy a Világegyetem egy bolygóján 
tudatos szervezetek élnek, feltétlenül meghatározó 
jelentõségû tény. A tudatos lények révén a 
Világegyetem öntudatra tett szert.”  
Ez ugyanolyan sértés, mint maga a könyve, 
amelyben az író Isten gondolataiként adja 
elõ a saját gondolatait. 
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5. Ilya Prigogine és szerzõtársa,  Isabelle 

Stengers könyve nyomán:  
 
P/7. „...rájöttünk az ember a természet része...” 
P/9. „... amit a tudomány metamorfózisán értünk: új 

elméleti tér nyitása, ...” „A tudomány feladata /.../, 
hogy meghaladja az összetett látszatokat, s a 
természeti folyamatok sokféleségét /.../ vissza-
vezesse e törvények hatáseggyüttesére.” 

P/26. „... mintegy százötven éve keressük a tudományos 
vállalkozás újabb összefüggõ nézet-rendszerét, ...” 

P/42. „... kezdetben összecsengett a teológiai diskurzus 
és az elméletre és mérésre alapozott tapasztalati 
tevékenység.” 

P/46. „Az újkori tudomány ‚mechanisztikus’ természet-
képe, melyben a természet felsõbb, ám általa nem 
ismert terv szerint mûködik, s amely ezért csakis 
Teremtõje felé fordulhat, tökéletesen kielégítette 
mindkét fél igényeit.” 

P/48. „A klasszikus tudomány mindig a világ egyetlen 
igazságát, azt az egyetlen nyelvezetet kívánja felfe-
dezni –ma azt mondanánk, a leírás alapvetõ 
szintjére kíván eljutni–, amelyen megfejthetõ a 
természet teljessége, amelybõl elvben minden 
létezõ levezethetõ.„ 

P/56. „... ha egy dinamikai rendszert úgy határozunk 
meg, hogy minden egyes pontjának mozgását 
minden egyes pillanatban az õt alkotó tömegpontok 
együttesének helyzete és sebessége szabja meg, 
akkor –szigorúan véve– az egyedüli dinamikai 
rendszer maga az Univerzum.”  

Ilya Prigogine és Isabelle Stengers a természeti 
törvényekrõl az 52. oldalon így ír: „A mai tudomány 
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szerintünk /.../ elméletileg kikövetkeztette, hogy a 
természet nem vezethetõ vissza az általános 
törvények által igazgatott valóság rejtett 
egyszerûségére.”  

Beláthatóvá vált, hogy valami ismét nem-, vagy 
nem a feltételezés szerint stimmel. Ennek árnyékát 
vetették elõ pl: a könyvükben olvasható természeti 
törvényekre vonatkozó alábbi kérdések is: 
9. old „... az egyszerû matematikai törvények, 
amelyeknek hitünk szerint az elemi szintû mozgás-
formák engedelmeskednek –s amelyek 
ilyeténképpen a Világegyetem végsõ igazságát 
alkotnák–,...”  
A természet matematikája képes mindenfajta lét-, 
mûködés és szervezettségforma-, kapcsolat, viszony, 
stb., kifejezésére. A lét rendszerben nyilvánul meg, a 
természeti matematika viszont a legáltalánosabb rend-
szernyelv.  

Mint bármely más nyelv esetében is fennáll-, nem a 
nyelv alkotja a Világegyetem végsõ igazságát, hanem a 
Természet a maga mûködésrendjével, amely valamely 
természeti nyelven fogalmazódik meg és értelmezhetõ.  
A természeti nyelvek a természeti létezõk és 
viszonyaik-, a természeti együttmûködés-, a 
kommunikáció-, stb., leírására-, közvetítésére 
alkalmasak. (Részletesebben kifejtve: az Új TF/II/M/6 
fejezetben, majd e kötetben a D/72, és a D/88 
pontokban.) 

- 34. old.„A világ összhangja vajon matematikai 
jellegû-e? A számokban vajon benne rejlik-e a 
természet kulcsa?” 
A természeti matematika mint a legáltalánosabb 
rendszernyelv, olyan módszer, amellyel a Világ össz-
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hangja az Új Természetfilozófia köteteiben alapvetõ 
megközelítésben leírt természeti rendnek megfelelõ; 
amelynek közvetítésével válnak megfejthetõvé a 
Természet titkai. (Részletesebben: a D/88 pontnál 
leírtak.) 

48. old. „A klasszikus tudomány mindig a világ 
egyetlen igazságát, azt az egyetlen nyelvezetet 
kívánja felfedezni –ma azt mondanánk, a leírás 
alapvetõ szintjére kíván eljutni–, amelyen meg-
fejthetõ a természet teljessége, amelybõl elvben 
minden létezõ levezethetõ.„ 
Itt két dologról van szó: 
- a Világ lényegi igazságáról „amelybõl elvben 

minden létezõ levezethetõ”  (az Új TF megoldását 
ld: az I/1 fejezetetben), másrészt 

- „azt az egyetlen nyelvezetet kívánja felfedezni, /.../ 
amelyen megfejthetõ a Természet teljessége, ...” 
(az Új TF megoldását Ld: az Új TF/I/M/9 f.-ben. 

49. old Einstein: „Minden természet- és 
életfolyamat képét, illetve elméletét meg kellene 
bennük találni –a tiszta gondolati dedukció révén–, 
ha ugyan a dedukció folyamata nem haladná 
messze túl az emberi gondolkodás 
teljesítõképességét.” 
Mindkét kérdéscsoport problémáira, az Új Természet-
filozófia köteteiben feltárt természeti rend megfelelõ 
megoldást ad.  

Röviden: A Világ lényegi igazsága, amelybõl minden 
létezõ levezethetõ, amelyben minden természeti- és 
életfolyamat képe, elmélete megtalálható tiszta 
gondolati dedukció révén: az Õsenergia 
téridõszervezettség feszültsége és önmozgása, amely 
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létezése során a természet törvényei szerint különbözõ 
funkciójú létezõk különbözõ lét-, mûködés- és 
szervezettségformáiba tárgyiasul. Létezésfolyamataik 
mind bonyolultabbá válása során, képességeik-, 
szervezettségük egyre bővülő hierarchikus 
növekedésével változik. (az Új TF megoldását Ld: az Új 
TF/I/M/11. és II/M/7 fejezetekben.) 

P/76. Michel Serres életmûvének egyik középponti 
problémája: „Bekeríteni a természetet, arra kény-
szeríteni, hogy felfedje a törvényt, melynek alá van 
vetve, elárulja a nyelvet, amelyen beszél.” 
Lényünk a Természet alkotása. Természeti 
funkciónknak megfelelõ létezésünk a Természettel való 
együttmûködés során realizálódik. Minden természeti 
létezõnek, így az Ember létezésfolyamatának minden 
pillanatában is meg kell küzdeni –a lét problémáinak 
megoldásával– a létezés fenntartásáért. Ez a ± irányú 
boldogulás záloga.  

A Természet, –a környezet– a létezõ számára nem 
ellenség, hanem az isteni irányítás a környezetváltozás 
kényszerpályás orientációjával biztosítja a létfeltételeket 
is.  
A környezettel való eredményes együttmûködés fontos 
feltétele –a létezõ és funkciója környezeti viszonyainak 
függvényében– a Természet és mûködésének megis-
merése. Nem a Természetet kell bekeríteni és kény-
szeríteni, hogy felfedje a törvényt, elárulja a nyelvet, 
amelyen beszél; –a Természet és mûködése adott–.  
A megismerés és problémamegoldás elõfeltétele az 
alkalmas képesség, az alkalmas tudás, az alkalmas 
természeti értelem. Létszükségszerû fejlesztése 
minden létezõ számára sajátosan; –így az Ember 
számára is– az optimális megismerés, az optimális 
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megoldás, az optimálisan eredményes 
létezés kulcsa. /Ld: Új TF/II/M/1 fejezetet./ 
Talán kicsit ide is vág a szerzõktõl vett alábbi idézet, 
amely minden létezõre értelmezhetõ.  
70. old. „... rendszerek mindegyike ábrázolható 
olyan egységek együtteseként, amelyek 
elszigetelten, az összes többitõl függetlenül változik 
abban az örök és önmagával mindig azonos 
mozgásban, amellyel Arisztotelész csak az isteni 
testeket ruházta fel. Mint ahogy Maxwell 
megjegyezte, Hegelt idézve, aki szintén a „régiektõl
” vette át az idézetet, nemcsak a bolygók, hanem 
minden részecske is –akár boldog istenek– oda 
megy, ahova akar, s mindegyikük saját kényekedve 
szerint alkalmazza a maga egyedi törvényét.” 
Részletesebben kifejtve: az Új TF/I/M/1 és II/M/7 
fejezetekben. 

P/77/1. „... Einstein volt az aki megfogalmazta a rejtélyt, 
/.../ a csoda, /.../ hogy olyan párhuzam mutatkozik a 
természet és az emberi szellem között, hogy egy 
szabadon felépített matematikai struktúra leképez-
heti magának a világnak a struktúráját.” 
Az Új Természetfilozófia megoldása: a az Új TF/III/M/1 
fejezetben, valamint a D/88 pontban leírtak szerint. 

P/77/3. „A természet ezer hangon szól, és alig kezdtünk 
még odafigyelni rá, de Laplace démona majd két 
évszázada kísérti képzeletünket, szüntelenül elõ-
bukkan, /.../ egy hozzánk hasonlatos lény aki 
tudással rendelkezik, de élesebben érzékel és 
jobban számol /.../ ki tudná számolni a természet 
igazságát...” 
A Természet hierarchikus rendjében, mindig a maga-
sabb szintû rendszer-, –amely szintén ARSZO–, végsõ 
soron a Természet, mint egész a jobban számoló. A 
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különbözõ szintû és funkciójú rendszerkomponensek is, 
–önmaguk számára Szubjektumok–, amelyek 
korlátozott körűen a természeti matematika 
módszereivel számolnak. Részletesebben kifejtve a 
D/88. szerint. 
A létezõ számára- a természeti értelmét is magában 
foglaló szervezettségi szinvonala-, a funkciójával össze-
függõ természeti nyelvrendszerének környezetével 
egyeztetett kódja-, valamint a helyzete dönti el, hogy –a 
Természet végtelenül sok közlésébõl– mit képes 
érzékelni. Részletesebben az Új TFIII/M/4 fejezetében 
olvasható. 

P/80. Diderot:  „Kérem ne mondja Descartes-tal, hogy az 
ilyen lény csupán utánozó gép! /.../ ha az ilyen lény 
gépezet, akkor ön sem egyéb. Ha a józan ész és 
jóhiszemûség szavára hallgat, azt mondhatja, hogy 
az állat az embertõl csupán szervezetileg külön-
bözik. Ebbõl azonban az a következtetés vonható le 
önnel szemben, hogy a tehetetlen anyag akkor is 
érezni, élni, emlékezni fog, akkor is lesz öntudata, 
lesznek szenvedélyei és gondolatai, ha alkalmas 
elrendezésre talál, s egy másik tehetetlen anyag, 
továbbá hõ és mozgás behatása alá kerül.”  
„Ha /.../ végiggondolja, szégyenkezni kell önmaga 
elõtt, mert be fogja látni,hogy megtagadta a józan 
észt, és a misztikum, az ellentmondások és kép-
telenségek mocsarába tévedt, mert nem akarta 
elfogadni azt az egyszerû feltevést, amely mindent 
megmagyaráz, nem akarta elfogadni az érzõképes-
séget mint az anyag általános tulajdonságát vagy 
szervezetének termékét.” 
„Miképpen fogadhatnánk el, hogy a tehetetlen 
anyagból /.../ meg lehet magyarázni e szervezett és 
tevékeny helyi struktúrák megjelenését?” „Diderot 
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azonban nem veszíti el a reményt. A tudomány még 
csak most kezdõdik –írja–, ...”  „Ezért hasonlítja a 
nagy matematikusok –mint Euler, Bernoulli, D’
Alembert– mûveit az egyiptomi piramisokhoz, ame-
lyek építõik tehetségének hatalmas és szörnyû-
séges, de ma már magányos, elhagyott emlékmûvei 
csupán. Az igazi, élõ és termékeny 
tudomány másutt fog megszületni.” 
„Diderot hangsúlyozza, hogy az anyag nem érzé-
ketlen, még a kõnek is vannak rejtett érzékletei 
abban az értelemben, hogy az õt alkotó molekulák 
bizonyos társulásokra tevékenyen törekszenek, má-
sokat elkerülnek, vágyaik és ellenszenveik szerint 
mozognak.” 
„Az anyagi természetet oly módon kell leírni, hogy 
ellentmondásmentes magyarázatot adjon az ember 
alapvetõen természeti létére. ” 
A megoldás részletesebben olvasható az Új TF/III/M/1 
fejezetben. 

P/84. „... ma már senki sem állíthatja komolyan /.../, hogy 
a tudomány felfedi a teremtés rejtélyét. Isten 
ezentúl hallgat, vagy legalábbis nem az emberi 
értelem által felfogható nyelven beszél.” 
Ezzel nem lehet egyetérteni. (az Új TF megoldotta, ld: 
az Új TF/III/M/3 fejezetben.) 

P/89. Kant „Összhangban az újkori tudomány míto-
szával, azt az egyedüli nyelvet keresi, amelyet 
a tudomány a természetben kutat, azon elõfeltételek 
egyetlen halmazát, amelyek a fizika kereteit meg-
szabva a megértés kategóriáival azonosulnak.” 
Az egész Természetet átfogó nyelv –a legáltalánosabb 
rendszernyelv– a természeti matematika. A fizika 
kereteit az Õsenergia és tárgyiasult rendszerfolyamatai 
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határolják be. Az Új TF megoldása részletesebben a 
D/88, valamint az Új TF/III/M/12 fejezetben. 

P/89. „A kanti filozófia és /.../ nagyszámú filozófus által 
elfogadott kritikai álláspont elvi szinten egy ténybeli 
helyzetet rögzít: nem lehetséges párbeszéd egy 
olyan tudománnyal, melynek beszédmódja mítikus 
jellegû.” 
 

P/89. „... lehetséges-e újra olyan természet-
filozófia, mely lehetõvé teszi, hogy összefüggõ 
módon gondoljuk el az ember természetbe 
ágyazottságát, valamint a tudomány által a 
természetre nyitott távlatokat?” 
Igen. Az Új Természetfilozófia kötetei a Természet 
valóságának ezt a részét tárták fel. 

P/91. „A kiváló német fiziológiai iskola alakjainak több-
sége (Liebig, Ludwig, Müller, Du Bois-Reimond, 
Virchov) lényegileg azonos álláspontot foglal el 
Helmholtzcal: az élõ anyag fizikai-kémiai mûködését 
ugyanazok a törvények irányítják, mint az élettelen 
anyagét, s egyazon fogalmi keretben tanulmá-
nyozandó.” 

P/92. „... hierarchián belül minden egyes szintnek az elõ-
zõ szint adja meg a feltételeit, az, amelyen túllép, és 
amelynek tagadja határait, hogy aztán maga is 
meghatározza a következõ szintet, amelyben a 
természetben mûködõ szellem egyértelmûbben, 
kevesebb korláttal nyilvánul meg.” 

P/98. „...egy rendszert, amely érzékeny a kezdeti 
feltételekre kaotikusnak hívunk. A kaotikus visel-
kedés determinisztikus törvényeknek tesz eleget, 
de annyira szabálytalan, hogy a gyakorlatlan szem 
egészen véletlenszerûnek látja. A káosz nem 
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egyszerûen komplikált, látszólag minta nélküli 
viselkedés: ravaszabb annál. A káosz látszólag 
komplikált, látszólag minta nélküli viselkedés, 
aminek valójában van egy egyszerû, 
determinisztikus magyarázata.”  

P/103. „A káosz felfedezése rávilágított egy alapvetõ 
félreértésünkre arról, ami fennáll a szabályok és az 
általuk kiváltott viselkedés –ok és okozat– között. 
Addig úgyhittük, hogy determinisztikus okok 
mindig szabályos okozatokat hoznak létre, most 
azonban látjuk, hogy létrehozhatnak egészen 
szabálytalan okozatokat is, amelyek könnyen 
összetéveszthetõk a véletlennel. Úgy hittük, hogy 
egyszerû okok egyszerû okozatokat vonnak maguk 
után /.../, most azonban már tudjuk, hogy az 
egyszerû okok maguk után vonhatnak összetett 
okozatokat is. Most értjük meg, hogy a szabályok 
ismerete még nem elegendõ az eljövendõ 
viselkedés megjósolásához.”  

P/106. „A káosz nem véletlenszerû: látszólag véletlen 
viselkedésforma, ami pontos szabályok eredménye. 
A káosz a rend egy rejtélyes formája.”  

P/108. „Lehet a kvantummechanika látszólagos 
véletlenszerûsége csalóka? Tényleg nem más, mint 
determinisztikus káosz?” 

P/98. „Lehetséges-e nem tudományellenes természet-
filozófia? /.../ Whitehead semmilyen lényegi ellent-
mondást nem látott a tudomány és filozófia között.” 
„Feltett szándéka volt, /.../, hogy megfogalmazza az 
összes fizikai létezõk –a kõtõl a gondolkodó 
emberig– jellemzéséhez szükséges alapelvek lehetõ 
legkisebb elemet számláló halmazát.” 
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Ez a megfogalmazás az Új TF/I/M/1 fejezetben 
olvasható azzal az eltéréssel, hogy a keresett megoldás 
nem halmaz, hanem rendszer. 

„... a filozófia nem részesítheti elõnyben az emberi 
tapasztalat egyetlen területét sem, hanem a kép-
zelõerõ /.../ munkájával kénytelen felépíteni egy 
olyan egységet, melyben jut hely a tapasztalat 
valamennyi vetületének, akár a fizikához, a 
pszichológiához vagy a biológiához, akár az 
etikához, vagy az esztétikához stb. tartoznak.” 
Az Új Természetfilozófia ilyen rendszerfelépítésû. 

P/99. „Whitehead számára a filozófia feladata tehát az, 
hogy összebékítse az állandóságot az átmenettel, 
hogy a dolgokat mint folyamatokat, az átmenetet 
pedig mint azonosítható entitások alkotórészét 
gondolja el, olyan egyedi entitásokét, melyek meg-
születnek és elpusztulnak.” 
Az Új Természetfilozófia ARSZO-i megfelelnek az 
elvárásnak. (Lásd az Új TF/I/M/1-2. fejezeteit.) 

P/100. „...–jóllehet az utak különbözõek lehetnek– a tudo-
mánynak és a filozófiának egymásra 
kell találnia, hogy közösen véget vessenek a 
kultúránkat megosztó szembenállásnak, /.../. (Az Új 
Természetfilozófia minden állításával ezt célozza.) A 
Természet, mely a tudomány tárgya, egyben 
szülõanyja is a tudományt mûvelni képes 
embereknek: az átfogó megértés igényére a 
tudományos elméletek magától értetõdõen nem 
adhatnak egyetlen és elégséges választ. Ennek az 
igénynek a tudományon belül kell elnyernie 
értelmét, s a tudósoknak ezt maradéktalanul meg 
kell érteniük.” 
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P/107. „A hõ és a tömegvonzás, e két egyetemes jelen-
ség, egymás mellett létezik a fizikában, sõt ami még 
rosszabb –ismeri el Auguste Comte–, 
kibékíthetetlen ellentmondás jellemzõ rájuk: a 
gravitáció egy tehetetlen tömegre hat, /.../ azon túl, 
hogy mozgásra tesz szert vagy mozgást ad át, nem 
történik változás; a hõ viszont átalakítja az anyagot, 
állapotváltozást, lényeges tulajdonságok 
módosulását eredményezi.” 
A hõmérsékletcsökkenés rendszerbe szervezõ 
tárgyiasulásra kényszeríti az energiát.  

Lényegében ez a folyamat tart az Õsrobbanástól nap-
jainkig és a jövõben is az Univerzum tágulási idõszaká-
ban. 
Amikor a tágulás és hõmérsékletcsökkenés visszafordul 
–miután az Õsrobbanásunk lökésének erõit a gravitáció 
erõi leküzdötték– a gravitáció erõsödése és a hõmér-
séklet növekedés hatására feltehetõen fokozatosan be-
következik az Univerzum rendszereibe tárgyiasult ener-
gia bomlása az újabb „Õsszubjektum” állapotáig. 
(Lásd az Új TF/III/M/3 fejezetet.)  

P/111. „... Joule ‚Tulajdonképpen a természeti 
jelenségek, akár mechanikaiak, akár kémiaiak vagy 
az élettel összefüggõk, szinte kizárólag a térben 
érvényesülõ vonzóerõ, az elevenerõ /.../ és a hõ 
egymásba való átalakulásai. Ezen a módon marad 
fenn a Világegyetem...” 

P/112. „...Helmholtz, Mayer és Liebig /.../ Egyikük sem 
volt kimondottan fizikus, amikor felfedezéseiket 
tették, mindhárman a légzés fiziológiájával 
foglalkoztak elõzõleg.” 

P/114/1. Michel Seres Zola „a természetet /.../ ‚energiá-
nak’, azaz minõségi különbségeket teremtõ és 
termelõ erõnek tekinti.”  
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Állítása az Új Természetfilozófia felfogásával 
megegyezik. 

P/114/2. G. Deleuze: „... egyedül a különbség hozhat 
létre hatásokat, s ezek a hatások maguk is 
különbségek.”  
Az energia átalakulása nem más, mint egy különb-
ség lerombolása, s újabb különbség teremtése. 

P/122. 1865-ben Clausius fogalmazta meg a termo-
dinamika két tételének kozmológiai tartalmát: „A 
világ energiája állandó. A világ entrópiája maxi-
mumra törekszik.”  
Az Õsrobbanást követö energiaáramlás irányának 
megfelelő táguló szakaszban a szervezõdõ; építõ 
változásfolyamat korszakát éljük Univerzumunk 
alapvetõ változásaiban.  

P/124. „Az összes nem egyensúlyi állapotban lévõ 
rendszer /.../ egyensúlyi állapot felé változik.” 

P/131. „Kultúránkat egy évszázada a következõ új kérdés 
osztja meg: Mi a helye az élõlények, társadalmaik, 
fajaik változásának a termodinamika növekvõ 
rendezettséggel jellemzett világában?” 
Az Új TFmegoldása: a P/124 pontban leírtak szerint és 
az Új TF/III/M/3. fejezetben található. 

P/142. „Bénard-féle /.../ instabilitást egy függõleges hõ-
mérsékleti gradiens hozza létre, /.../ kényszer-
gradiens /.../ felgyorsítja a hõáramlást, /.../ A bein-
duló konvekciós mozgás a rendszer valóban aktív 
térbeli szervezõdését jelenti.”  Az Új Természet-
filozófia felfogását lásd a P/107-nél leírtak szerint. 

P/152. „... a rendszer ‚természetes határokra’ tesz szert, 
melyek a rendszert leíró paraméterek függvényei, 
/.../. A rendszer ‚maga’ határozza meg saját 
dimenzióit, azt a tartományt, melynek terét a 
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periodikus koncentráció hullámai átjárják, illetve 
strukturálják. 
„Az imént ismertetett eredmények még csupán 
homályos képet festenek azokról a változatos 
jelenségekrõl, melyek az egyensúlytól távol létre-
jöhetnek. A következtetések felkeltik az 
érdeklõdést, melyet még az is felcsigáz, hogy /.../ 
hasonló jelenségeket nemcsak biológiai, hanem a 
szervetlen világból vett példákon is megfigyeltek.” 
Az Új TF megoldása a Új TF/II/M/7 fejezetben 
megtalálható 

P/154. „.. a kritikus pontot /../ elágazásnak /. ./ nevezzük.” 
A kritikus pont a létezõ „téridõpillanata”, vagy másnéven 
„jelenpillanata”.Ld.: Új TF/III/31. old., részletesebben a 
III/3 fejezetben. 

P/155. A rendszer folyamattörténet. 
A kozmikus útján mind a tágulás- mind a szûkülés 
idõszakában sajátosan ellentétes tényezõkkel. 

P/157. „E jelenségek idõvel annak a meggyõzõdésnek a 
kialakulásához vezettek, hogy a magyarázathoz a 
belsõ célszerûség fogalmát kell igénybe vennünk, 
valamiféle tervét, amelyet /.../ megvalósít.” 
Az Új természetfilozófia megoldása12., valamint: az Új 
TF/I/M/18. oldalon és az Új TF/I/M/1, I/8, II/2, II/10, III/2 
fejezetekben. 

P/158. „Arisztotelész óta –alkalmunk volt hivatkozni 
Stahlra, Hegelre, Bergsonra, most pedig az ‚anti-
redukcionistákra’ –mindig elõkerül ugyanaz a meg-
gyõzõdés: a bonyolult szervezõdést úgy kell elgon-
dolni, hogy megkülönböztessük és tagoljuk a leírási 
szinteket, és az egész meg a részek viselkedése 
közti viszonyt kell vizsgálnunk. 
Megoldása az Új TF/I/M/5 és 6 fejezetekben. 
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„A redukcionistákkal ellentétben –számukra a szer-
vezõdés egyedüli ‚oka’ csak a rész lehet– 
Arisztotelész a formai okot, Hegel a szellem mûkö-
dését, Bergson az egyszerû forrásként feltörõ ak-
tust, mint a szervezõdés teremtõjét hangsúlyozza, s 
ezzel mindahányan az egész elsõbbsége mellett 
teszik le a voksot.” 
A szervezõdés oka az Új Természetfilozófia felfogása 
szerint nem a rész, hanem az egész a maga kény-
szerpályásan orientált tovagyűrűződő környezeti 
együttmûködésével: Új TF/I/M/7 fejezet.  

P/159. „Ami pedig bennünket illet, mi azt gondoljuk, 
hogy a mutáció/szelekció dualizmusa csupán 
mélységes tudatlanságunkat leplezi a mutációk által 
módosított genetikai ‚szöveg’ és az élõ szervezõdés 
kapcsolatának kérdésében.” 
„Nem lehetséges továbblépni a 
szervezõdések és átalakulásaik elmélete 
nélkül, hacsak nem maradunk meg annál, hogy 
mindent megmagyaráz a genetikai szöveg,...” 
Megoldás: az Új TF/I/M/8., és az I/M/17 fejezetekben. 
Még részletesebben az I-II. kötetekben. 

P/160/1. „Ám félõ, hogy a redukcionizmus puszta elutasí-
tása kimerül abban, hogy Arisztotelésznek kora 
atomistáiról mondott bírálatát ismételgetjük, és 
azzal a gondolattal, mely szerint az egész 
különösebb nehézség nélkül levezethetõ a részek 
viselkedésébõl, a hierarchikus szervezõdés ósdi 
fogalmát állítjuk szembe: minden egyes szinten új 
teljesség tûnik föl, mely feltételezi ugyan a részeket, 
de olyan együttes viselkedésbe olvasztja õket, 
melyet tõlük idegen logika irányít, s melyet nem 
magyarázhatunk meg. Itt elérkeztünk a rendszert 
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mint ‚egészt’ meghatározó részek és a 
makroszkopikus paraméterek kölcsönös 
szerepének ‚kiegyenlítettebb’ felfogásához. S ez a 
felfogás nem csak a fizikai-kémiai struktúrákra 
érvényes, ...” 
Az alábbiak nemcsak a fizikai-kémiai, biológiai, 
közösségi, társadalmi struktúrákra, hanem minden 
létezõre érvényesek. A fenti állítással szemben az 
egész nem vezethetõ le a részek viselkedésébõl. A 
hierarchikus szervezõdés nem ósdi, hanem ma is 
érvényes korszerû fogalom.  
Minden szinten új teljesség tûnik fel a maga részeivel, 
amelyeket a rendszer az ARSZO mûködése irányit, de 
amelyeket rendszerkomponensei, mint önmaguk 
számára Szubjektumok a saját értékítéletük szerint 
fogadnak el. Egy alacsonyabb szintû rendszer a maga 
helyzetébõl képtelen a magasabb szintû rendszer 
helyzetének megfelelõ helyes érzékelésre, 
feldolgozásra, irányításra. Részletesebben kifejtve: az 
Új TF/I/M/1, 2 fejezetekben. 

P/160/2. „Az egyensúlytól távol egy mûködési rendszer 
hasonlíthat szervezõdésre, mert /.../ ‚a megfelelõ 
pillanatban’ az egyik reakcióutat elõnyben része-
sítette más, szintúgy lehetséges utak rovására. Az 
egyedi viselkedések tehát bizonyos körülmények 
között döntõ szerepet játszhatnak.” 
Nagyon óvatosan és határozatlanul fogalmaz. A 
téridõszervezettség környezetváltozás hatásaival 
összefûggõ helyzetváltozás a létezõben „
egyensúlytalanságot” hiányt, feszültséget, 
kényszerpályás akció-reakció létszükséglet és 
szervezõdést idéz elõ. 
Részletesebben kifejtve: az Új TF/II/M/2-3 f.-ben. 
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P/167. L. Arnold –W. Horsthemke –R. Lefever: „Elõször 
is jegyezzük meg, hogy a biológiai vagy ökológiai 
rendszerek esetében a környezettel való állandó 
kölcsönhatás gondolata nemigen tükrözi a való-
ságot.” 
Ebben tévednek. Nemcsak a biológiai vagy ökológiai-, 
hanem a Világmindenség bármely táján lévõ bármely 
rendszer állandó kapcsolatban van a maga tér-, idõ-, 
szervezettség környezetével. (Ld.: az Új TF/I/M/5-6 és a 
II/M/10 fejezeteket.) 
„... csak nemrégiben tudták bebizonyítani, hogy 
külsõ eredetû fluktuációk, a belsõ eredetûekhez 
hasonlóan, képesek új struktúrák létrehozására.” 
Az Univerzumban a külsõ környezeti térben találhatók a 
rendszer létfeltételei. Alapvetõen a külsõ hatások orien-
tálják a rendszert, amelynek következtében a létezõ 
kényszerpályásan együttmûködik külsõ-, és belsõ kör-
nyezeteivel. Szervezõdésének ezek a fõ dominánsai. 
A válasz részletesebben: az Új TF/I/M/5, 6, 7, 13, és az 
Új TF/II/M/9, 10 fejezetekben megtalálható. 

P/175. „Felvetõdik néhány kérdés: /.../ Hol helyezkednek 
el a választás és a stabilitás területei?  
A téridõszervezettség jelenfolyamatban, a létezõ „
jelenpillanatában”, ahol örökölt és szerzett lét-, 
mûködés-, és szervezettségformákkal rendelkezik és 
természeti értelme mûködik; kritikus 
választáshelyzetében –döntési szabadság-helyzetében
– a természeti értelme dönti el a követendõ utat. 
Részletesebben: az Új TF/II/M/10. fejezetben. 
„Sok kérdésre nincs még válasz,...” „...miképpen 
kerülnek kitüntetett helyzetbe egyes utak az 
anyagcsere reakciók sebességét és szabályozását 
meghatározó genetikai információ szelekciója 
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során, olyannyira, hogy a fejlõdés célirányosnak 
vagy egy üzenet lefordításának látszik?” 
De van. Az Új TF válaszát: lásd a P/154 és a P/175 
pontokban leírtakat. Továbbá a Új TF/II/M/8. fejezetet. 

P/177. Idézi Needham: „Az a tény, hogy egy szervezõdés 
vagy mûködési rend nem vezethetõ le szükség-
szerûségként,...” Samuel Butler mondása szerint. 
Samuel Butler és az õt idézõk is tévednek: A szer-
vezõdés és a mûködési rend –pozitív, vagy negatív 
irányú– változása is kényszerpályás létezésfolyamat-, 
létszükségletfolyamat eredménye. Tehát szükségszerû. 
Részletesebben kifejtve: az Új TF/II/M/8 fejezetben. 

P/179/1. „Igaz, hogy az egyedüli egyetemes makroszkó-
pikus törvények azok a törvények, amelyek a rende-
zetlenség, az egyensúlyi vagy egyensúlyhoz közeli 
állapotok felé való fejlõdést írják le, de ezek a fizikai 
törvények nem alkotnak olyan összefüggést, mely-
hez képest az élõ anyag meghatározható lenne...” 
De igen. A lét létezésben nyilvánul meg. Az élet a 
szervezettség biológiai szintjén megnyilvánuló létezés-
forma. Részletesebben kifejtve: a Új TF/II/M/7 
fejezetben. 

P/179/2. „Ha viszont az életet az anyag önszervezõdõ 
jelenségének tekintjûk, amely egyre összetettebb 
állapotok felé fejlõdik, akkor jól meghatározott és 
nem kivételesen ritka körülmények között az élet 
megjelenése megjósolható a Világegyetemben, ...” 

P/180. „Igen messze vagyunk attól, hogy választ adhas-
sunk az egyensúlytól távoli rendszerként felfogott 
élõ anyag elképzelésébõl fakadó kérdésekre. 
Egyen-lõre csak e kérdések megfogalmazásánál 
vagy újra-fogalmazásánál tartunk.” 
A kérdés nem ilyen bonyolult. Az „élõ anyag” az élõ 
létezõ funkciójának és szervezettségi szinvonalának 
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megfelelõen ugyanolyan létezõ, mint bármely más 
létezõ. A még feltehetõ további kérdések nagy részére 
adható válaszokkal együtt részletesebben az Új 
TF/II/M/7, 8 fejezetekben olvasható a megoldás. 

P/181. „A bonyolult és tevékeny természet folyamatai –
és a saját életünk is– csak azért lehetségesek, mert 
az õket tápláló szüntelen fluxusok távol tartják õket 
az egyensúlytól.” 
„Mi a kapcsolat a bonyolultság /.../ és az egyszerû 
elemi viselkedésformák /.../ között?”  
„Miképpen tudnánk összekapcsolni egymással /.../ 
az elemi szintet és a bonyolultság szintjét, a 
mozgáspályákat és a kémiai affinitásokat?”  
A legegyszerûbb elemi viselkedésforma az Õsenergia 
önmozgása, amely Világegyetemünk, Univerzumunk 
minden létezõjének lét-, mûködés-, és szervezettség-
formájában megnyilvánul. Azt a hierarchikus rendet, 
amely dinamikus kapcsolatot teremt „az elemi szint és a 
bonyolultság szintjei között”, –szint úgy a mozgáspályák 
kérdését–, az Új Természetfilozófia már megoldotta; az 
Új TF/III/M/3-4 fejezetekben olvasható. A kémiai 
affinitás a vegyi anyagok azon létszükségletét fejezi ki, 
hogy a kémiai, illetõleg a megfelelõ környezetben az 
egymáshoz illeszkedõk egymásra találjanak a 
környezetváltozás viszonyai között.  
Csakhogy a létszükséglet nem csupán a kémiai szer-
vezettség létezõinek kényszerpályás mûködést vezérlõ 
jellemzõje, hanem minden létezõ minden megnyil-
vánulásával kapcsolatban áll. Részletesebben az Új 
TF/II/M/7 fejezetben olvasható. 
„Hogyan fogalmazhatjuk meg a természet bonyolult 
és sokszínû egységét ebbõl az egymástól szaka-
dékkal elválasztott két leírásból kiindulva.” 
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A Természet bonyolult és sokszínû egységét nem 
választja el szakadék, ennek tényszerû feltárását az Új 
Természetfilozófia kötetei tartalmazzák. 

P/181/2. „Hogyan lehetne áthidalni azt a szakadékot, 
amely az összetett folyamatok ideje és az azonos 
törvényre visszavezetett idõ, a változás tudománya 
és a lét tudománya /.../ között húzódik, amely 
mindenben szemben áll egymással, s amely mégis 
ugyanazt a világot írja le?” 
A világegyetem hierarchikus rendjében minden rend-
szerkomponens önmaga számára létezõként; egy 
rendszerként Szubjektumként funkcionál. Minden 
rendszer a hierarchikus rendben betöltött sajátos 
helyzetének megfelelõ téridõszervezettség folyamattal 
rendelkezik. Minden létezõ mûködése változással jár. 
Nincs áthidalhatatlan szakadék. Kifejtve az Új TF/I/M/1-
3 fejezetekben, részletesebben az I-II. kötetekben. 

P/202. „...a lét világát a változás világától elválasztó 
különbség,...”  
Ilyen nem létezik. 
A lét nem statikus állapot, hanem a létezõ létezés-
folyamatában nyilvánul meg, amely elképzelhetetlen 
változás nélkül. Részletesebben kifejtve: az Új 
TF/I/M/11, 14, 17 fejezetekben, 
„ ... hidat verjünk a ‚létezés’ és az ‚átalakulás’ 
tudománya között. 
Ezt a hidat kell még felfedeznünk.” 
Nem szükséges felfedezni, mert az Új Természet-
filozófia I-II kötetében le van írva. 

P/234. „Einstein ezt mondta: ‚Isten nem kockázik!’, s 
Poincaré úgyszintén figyelmeztetett arra, hogy egy 
végtelenül hatalmas szellem számára nincs és nem 
is létezhet hazárdjáték. Mégis, éppen Poincaré volt 
az, aki megjelölte azt az irányt, amely felé 
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tapogatózva ma a megoldást véljük megtalálni, 
amikor megjegyezte, hogy pontosíthatjuk a ‚véletlen
’ dobás gondolatát. 
A Világegyetem létrendszerében semmi sem véletlen, 
mindennek van elégséges oka, függetlenül attól, hogy 
egyes gondolkodók megértik-e, vagy sem. A manapság 
divatos káosz elmélet sem nélkülözi a rendszer vala-
milyen formáját.  

P/248. „A kép, amelyet festettünk –bármilyen csábító is
– egyenlõre csupán vázlat. Évek kellenek még 
ahhoz, hogy felbecsüljük tartalmát. Általánossági 
foka egyenlõre ismeretlen elõttünk.” 
Ez Prigogine és Isabelle Stengers õszinte és korrekt 
vallomása. 
Ezzel szemben az Új Természetfilozófia I-IV. 
köteteinek általánossági foka képes filozófiai 
szinten átfogni a keresett problémát. Itt szeretném 
idézni Albert Einstein állítását: „Valamely /.../ elmélet 
kialakulásában az alapgondolatok játsszák a 
legfontosabb szerepet. A fizikakönyvek rendszerint tele 
vannak igen bonyolult matematikai képletekkel. 
Azonban mégsem a képletek fontosak, hanem az 
alapgondolatok és az ötletek, ame-lyek az /.../ új 
elméletet útjára indítják. Késõbb a gondo-latok felöltik a 
mennyiségivé vált elmélet matematikai egyenruháját, ...
” (Lásd az I/11-12. oldalakon leírtakat.) 

P/251. „... a tudomány a természet befolyásolásának a 
mûvészete. /.../ a megértésére tett erõfeszítés is, /.../ 
hogy választ kapjunk néhány kérdésre, melyet az 
emberiség nemzedékeinek sora soha sem szünt 
meg feltenni.” 
„E kérdések egyike /.../ a létezés és az átalakulás, az 
állandóság és változás kapcsolatának kérdése.” 
Megoldás az Új TF/I/M/1, 7 fejezetekben olvasható. 
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„ ... az a változás, amelybõl a dolgok erednek, és 
amelyben elpusztulnak, vajon kívülrõl kényszerí-
tõdik-e rá a közömbösnek megmaradó anyagra? 
Vagy pedig az a lényegi, belsõ és önérvényû 
tevékenységének terméke? Valamilyen mozgatóra 
kell gondolnunk, vagy a változás a dolgok belsõ 
lényegi tulajdonsága? /.../ ha minden változás 
mozgás, akkor honnan ered a mozgás?” 
A dolgok-, folyamataik- és viszonyrendszereik –mint 
létezõk a maguk sajátos hierarchikus rendje szerint– 
végsõ soron az Õsenergiából tárgyiasulva érik el kor-
szerû funkciójukat, szervezettségüket- és létformájukat, 
amelybõl környezetváltozásuk hatására szervezõdnek 
tovább. Bármely szervezettségi szint bármely létezõje 
ARSZO –ezen belül a szervetlen szervezettségi szint 
bármely anyagi létezõje is–, amely nem közömbös sem 
a külsõ sem a belsõ környezeti hatásokkal szemben.  

Az Univerzumunkban létezõk a kialakult hierarchikus 
rend szerint alapvetõen az Univerzum szabályozása 
alatt állnak, így bármely adott Szubjektív Objektum 
alapvetõen a saját környezetének szabályozása alatt áll 
a Természet rendje szerint és mértékben. 
Ennek hatásmechanizmusa olvasható –részletesebben 
az Új TF/I/M/5-8 fejezet szerint–. A változások sorozata 
a környezet-, végsõ soron az Õsenergia-, az 
Ősrobbanás- az ARSZO-k közös teljesítménye. 
 Minden mozgás egymásba kapcsolódóan az 
Õsenergiából és tárgyiasult létezõibõl ered. 
„... tulajdonítható-e a természetnek törvényszerû 
mûködés...” 
Ha úgy értelmezzük, hogy a törvény a természet mûkö-
désének leírása –de nem alapvetõ mozgatója– akkor 
igen. (Lásd: a D/72-nél leírtakat.) 
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Vajon a természet lényegébõl fakadóan vélet-
lenszerû, a rendszeres, megjósolható és megismé-
telhetõ viselkedések pedig csupán a szerencsés 
véletlen tûnékeny termékei lennének? Vagy netán 
elõbbrevaló a törvény?  
A Természetben mindennek van elégséges oka –füg-
getlenül attól, hogy tudomásunk van-e róla vagy sem–, 
tehát nincs véletlen. Amit a külsõ megfigyelõ; adott 
objektum –önmaga számára Szubjektív Objektum– mû-
ködésében véletlennek hisz, annak az az oka, hogy 
csak az adott objektum kûlsõ megfigyelésére képes, de 
nincs belelátása az ilyen Objektum viselkedését 
meghatározó szubjektív mechanizmusába. (Lásd a 
P/175-nél leírtakat.) 
A „kaotikus”-nak nevezett mozgások sem véletlenek. 
Részletesebben kifejtve a B/158-nál. 

P/256. „... a fluxusok, amelyek egyes fizikai-kémiai rend-
szereket átjárnak, és eltávolítják õket az egyensúly-
tól, spontán önszervezõdõ jelenségekhez, szimmet-
riatörésekhez, a növekvõ bonyolultság és sokféle-
ség irányába tartó változásokhoz vezethetnek.” 
A külsõ és belsõ környezeti hatások tartanak távol az 
egyensúlytól minden létezõt; –így a fizikai-kémiai-
biológiai, közösségi rendszereket is–. Hatásukra az 
adott létezõ akció-létszükségeletreakció 
kényszerpályás helyzeti rendbe kerül, amelynek 
folyománya –Univerzumunk jelenlegi táguló térfolyamat 
iránya mellett– a növekvõ bonyolultság és sokféleség 
irányába tartó változás. (Lásd az Új TF/I/M/7 fejezetben 
leírtakat.) 

P/261. „... létezõk mindegyikét idõk sokasága alkotja, 
melyek finom és sokágú rendszerben kapcsolódnak 
egymáshoz. /.../ Carnot és Darvin szembenállása 
átadta helyét a komplementaritásnak, melyet már 
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csak meg kell értenünk összes egyedi megjele-
nésében.” 
A létezõk mindegyikét az idõk sokasága alkotja, 
ugyanis környezeteinek minden objektuma és azok 
rendszerkomponensei is a kozmikus útjukon szerzett, 
kozmikus kódjuknak megfelelő funkcióval-, saját tér-, 
idõ-, szervezettség és téridõszervezettség-folyamattal 
is rendelkeznek a Természet egységes rendje szerint. 
Ld. Az Új TF/III/M/3. Fejezetben, részletesebben az Új 
TF/III/M. kötetében. 

P/262. „Sok-sok szembenállás –látszat és valóság 
(annak kérdésével egyetemben, hogy a tudomány 
vagy a filozófia fog-e ítélkezni), tudás és nem-tudás, 
vak elõítéletek és szakításból vagy 
önmegtagadásból származó tudás– az alapok 
tudománya és az epifenomének tudománya között...
”   
Csak az lehet a helyes válasz, hogy a Tudománynak és 
a Filozófiának együtt kell mûködnie. Csak így számít-
hatnak ésszerûen elfogadható-, –a Természet 
rendjének is megfelelõ– megoldásra. Külön-külön nem 
megy. 
„A fizikusok mindenesetre elveszítették minden 
elméleti érvüket ahhoz, hogy a területenkívüliséget 
vagy az elsõbbséget illetõen bármilyen kiváltságra 
is igényt tarthassanak. Tudósként ahhoz a 
kultúrához tartoznak, amelynek õk is az 
alkotórészei.” 

P/275. „A tudomány alapvetõen nyitott voltának elismer-
tetése mellett szálltunk síkra, /.../ hogy a filozófiai és 
tudományos kérdésfeltevések termékeny átjárható-
ságát többé ne tegyék lehetetlenné a válaszfalak, és 
ne rombolja le a szembenállás.” 
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P/281. „... a hozzánk vezetõ fejlõdési út, állandó valósá-
got alkot, /.../ Olyan világ ez, melyet természetiként 
érthetünk meg akkor, amikor megértjük, hogy mi is 
részei vagyunk.” 

Függelékek: 
P/313. „Az egyensúlytól távol az együttes mûködési rend 

függvényében /.../ dõl el, hogy mi lesz jelentéktelen 
és mi nyer jelentést.” 
„... az adott viselkedés nem az egyetlen lehetséges 
viselkedés, s hogy más körülmények között az 
anyag sok minden mást is létrehozhat. /.../ meg-
közelíthetõvé teszi számunkra a bonyolultság vilá-
gát, melyet /.../ fel kell derítenünk.” 

P/314. „A bonyolultság felfedezése /.../ kihívás számunk-
ra. Arra emlékeztet bennünket, hogy tudományunk 
még csak a kezdeteknél tart.” 
„Manapság kezdjük felismerni, hogy mit is jelent a 
lényegi-belsõ módon aktív világ fogalma, s kezdjük 
megérteni, mennyire tudatlanok vagyunk még. Ám a 
bonyolultság, melyre rábukkantunk, reményt is hor-
doz: a tudomány újabb azonosságának reményét, ...
” 
A bonyolultság fentebb említett világa nem olyan 
bonyolult, csupán ismerni kell a megfejtés módját: Az 
Univerzum lét és mûködésrendszerét, az ARSZO-k lét-, 
mozgás-, változás elméletét. Az Új TF felfedezte és 
megoldotta Ilya Prigogin és szerzőtársa Isabelle 
Stengers által fentebb leírt problémákat. 
Részletesebben kifejtve az Új TF/I-II-III-IV. És /M 
köteteiben. 
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6. Ian Stewart könyve nyomán: 
 
S/15 „A matematikusokat érdeklõ fõbb formák a 

legutóbbi idõkig nagyon egyszerûek voltak...”  
S/32. „Látnunk kell a célt ahhoz, hogy megcélozhassuk.”  
S/37. „A matematika ‚dolgai’ /.../ absztrakciók. Csakhogy 

a matematikai folyamatok is absztrakciók, tehát a 
folyamatok nem kevésbé ‚dolgok’, mint azok a ‚dol-
gok’, amelyekre alkalmazzuk õket.” 
A természeti lét-, mûködés-, és szervezettségformák-, 
valamint a természeti értelem teljesítményei –mint ter-
mészeti minták–, a természeti rendszerek 
kimeríthetetlen tárházát képezik. Ezek, a természeti 
matematika nyelvén értelmezhetõk és alkalmas 
természeti tudás segítségével megfejthetõk. Lásd 
továbbá a D/88 pont megoldását 

Az Univerzumban nincs két pontosan egyforma 
elektron, atom, molekula, sejt, ember, állat, csillag, stb. 
Az ember matematikája mégis tökéletes szimmetriával 
szeretne számolni. A hiba gyökere a törvényekkel 
kapcsolatos félreértésben keresendõ: Nem a 
törvények hozzák létre a valóságot, hanem a 
mûködõ valóságról írja le az Ember a 
törvényeket, amelyek a továbbiakban létezõkként 
funkcionálva léteznek tovább, és amelyeket az Ember 
törvényekként alkalmaz. 
A Természet sem a természeti matematika része, 
hanem fordítva. Nem a törvények határozzák meg a 
mûködést, hanem a törvények a Természet 
mûködésének felfedezett szabályai, amelyeket az 
Ember úgy alkalmaz, mint ha õk irányítanának. 
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S/111-112. „... világunk sok szempontból egyszerû...” „
Ugyanakkor, ha jobban megnézzük a részleteket, 
rögtön olyan bonyolulttakká válnak, hogy minden 
egyszerûség elvész.” „Az izmok tevékenysége a 
sejtbiológiától és a kémiától függ: a kémia a 
kvantummechanikától; a kvantummechanika pedig 
a sokat keresett ‚Mindenség Elméleté’-tõl /.../, ahol 
egyetlen egészben egyesül a fizika összes 
törvénye. (A szaklektor megjegyzése: A modern 
tudomány és a modern ismeretelmélet közös 
törekvése, hogy megtalálja azt a legátfogóbb 
elméletet, amely minden létezõ lényegét meg tudja 
ragadni.) /.../ A feladat reménytelennek tûnik – 
kivéve, ha az egyszerûségek, amelyekbõl 
kiindultunk, valóban léteznek.” 
Az egyszerûség nagyon relatív fogalom. Aki 
képességeinél fogva ismeri, annak egyszerû, aki nem 
ismeri annak bonyolult. A minden létezõ lényegének és 
a létezés rendjének megtalálása egyáltalán nem 
reménytelen feladat, sõt a megoldás 
rendelkezésre áll. A Természet nagyszerû 
egyszerûsége és a bonyolultság titkának kulcsa is. (Ld: 
Új Természetfilozófia I-III kötetében.) 

S/112. „A legutóbbi idõkig a tudományban a kutatás 
természetes útja mind mélyebbre és mélyebbre 
vezetett /.../. De szem elõl tévesztettük a nagy 
egyszerûségeket, mert már nem is láttuk õket 
egyszerûnek. 
Megoldás az S/111-112 pontnál leírtak szerint. 

S/126. „Van egy közös tanulság /.../   a természet mintái ‚
keletkezõben lévõ’ jelenségek.” „... közvetett követ-
kezményei a természet mély egyszerûségeinek, de 
az út októl okozatig olyan bonyolult, hogy senki 
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sem tudná minden lépését bejárni.” „Ha tényleg 
meg akarjuk ragadni a minta keletkezését, új 
tudományos megközelítésre van szükségünk”  
Meg kell érteni a természeti valóságot feltáró Új 
Természetfilozófiát, és ha megértettük a Természet 
matematikai rendszernyelve segíteni fogja az Ember 
matematikáját a megismerés folyamatában. 
Az Új TF megoldását lásd: S/111-112 pontnál leírtak 
szerint. 

S/127. „Soha nem fogjuk megérteni egy fa növekedését, 
vagy a dûnéket a sivatagban, ha megpróbáljuk a 
természet szabadságát numerikus sémákra egysze-
rûsíteni.”  
„Megérett az idõ egy újfajta matematika kifejlesz-
tésére, /.../ aminek sokkal több a rugalmassága a 
koncepciók tekintetében. Szükségünk van egy 
effektív formaelméletre, ezért hívom az álmom‚
morfomatikának’.  
„Sajnos a tudománynak sok ága éppen ellenkezõ 
irányban indult el. Például gyakran a DNS 
programot tekintik az élõlényekben a forma és 
minta egyetlen kulcsának. Ugyanakkor a biológiai 
fejlõdésrõl szóló jelenlegi elméletek nem 
magyarázzák meg, miért van jelen annyi minta a 
szerves és a szervetlen világban. A DNS talán 
dinamikus szabályokat kódol a fejlõdés számára, de 
nem kódolja a végsõ formákat. Ha így van, az 
aktuális elméletek nem vesznek tudomást a 
fejlõdési folyamat lényeges elemeirõl.” 
„A gondolat, miszerint a matematika mélyen 
szerepet játszik a természeti formákban, D’ Arcy 
Thomsonig nyúlik vissza; sõt az ókori görögökhöz, 
vagy még inkább a babiloniakhoz.” 
Lásd: a D/88 pontnál leírtakat. 
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„Ha egy egysejtût figyelünk mikroszkópon, a 
legcsodálatosabb benne a cél látható érzéke a 
mozgásban. Valóban úgy fest, mintha tudná merre 
megy. Nagyon konkrét módon válaszol környeze-
tének hatásaira és belsõ állapotára.” 
Lásd: az I/6-7. Fejezeteket 

S/129. Itt az ideje, hogy összerakjuk a morzsákat. Mert 
csak ekkor értjük meg igazán a természet számait – 
s egyben a természet formáit, struktúráit, viselke-
désformáit, interakcióit, folyamatait, fejlõdését, 
metamorfózisait, evolúcióját, forradalmait...” 
„Talán soha sem jutunk el idáig.” 
A helyzet közel sem ilyen tragikus. A természet 
számainak megértéséhez javasolható a D/88 pontnál 
leírtak elolvasása. A további kérdések problémáinak 
megoldása az I-II. kötetekben megtalálható. 
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7. John D. Barrow könyve nyomán: 

 
B/17. „Amikor /.../ a világról szerzett észleleteinket értel-

mezni próbáljuk, tulajdonképpen egy kozmikus szá-
mítógép kimeneti adatait kell megfejtenünk.” „…vá-
laszait elemezve megpróbáljuk felépíteni programo-
zásának belsõ logikáját. Mindig is gyanították, hogy 
e programcsomag tiszteletet parancsoló 
ésszerûsége értelmes szerzõ jelenlétét tanúsítja. De 
kinek tulajdonítható e látszólagos ésszerûség?” 
Értelemmel, és ésszerűséggel az Ősenergia és minden 
tárgyiasult energiarendszerfolyamata rendelkezik 
Az Õsrobbanást követõ energiatárgyiasulási- és válto-
zásfolyamatban Univerzumunk rendszerkomponense-
ként funkcionáló létezõi –a maguk lét-, mûködés- és 
szervezettség formáinak kényszerpályás szervezõdési 
folyamatában– a különbözõ hierarchikus szervezettségi 
szintek-, funkciók-, sajátos természeti értelmek mind 
bonyolultabb alkotásait hozták létre. Ezt folyamatos 
teremtésnek nevezzük. 
A Természet hierarchikus rendje szerint– mindenfajta 
létezést-, viszonyt-, környezeti együttmûködést a 
létezõk −ARSZO-k− egymással kommunikáló 
természeti értelme szabályoz. E kommunikáció 
természeti rendszernyelve a természeti matematika. 
(Lásd a D/88 pontnál leírtakat.) Az Új Természetfilozófia 
„értelmes szerzõ” kérdéskörével kapcsolatos 
állásfoglalása a ÚjTF/III/M/1., II/M/4-5 fejezetekben és e 
kötet Mindenség Istene c. fejezetében található. 

B/18. „Hogyan keletkezett a ‚természeti törvény’ fogal-
ma? A végsõ valóságot képviselik-e ezek a 
törvények, vagy csak a mi törvényhozásunk 
darabja, amelyeket magunk írunk elõ, hogy a 
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világról szerzett tudásunk rendszerezésében 
segítségünkre legyenek;...” 
„A környezetünkben érvényes törvények vajon 
ugyanazok-e, mint másutt a világegyetemben? 
Idõben változatlanok-e, vagy fokozatosan 
változnak, amint a világegyetem tágul és öregszik?” 
Az Ember, a –megfigyelése alapján– a “pontosan” 
ismétlõdõnek vélt természetességek leírását elnevezte 
természeti törvénynek. Azonban a Természet végtelen 
változásfolyamat; nincs végsõ valóság. Így a „
természeti törvénynek” nevezett szabályosságok 
létformái-, amelyek nem a változásfolyamat 
végtelenségével egyidõsek –olyan végesek, mint 
bármely létforma és– csak a funkciójuknak megfelelõ 
környezetben képesek mûködni. Függetlenül attól, hogy 
az Ember „felfedezte-e” õket, vagy sem.  
Az Ember pl: az Univerzumban a biológiai szervezett-
ségével összefüggõ parányi létezése során nem, vagy 
csak nagyon korlátozottkörûen képes érzékelni környe-
zete-; –a Föld-, a Naprendszer-, a Tejútrendszer-, stb... 
Univerzumunk– változásait. Más sajátos törvények ural-
kodtak Univerzumunk Õsszubjektumában, Õsrobbaná-
sakor, majd az azt követõ tágulás és szûkülés hõ-
mérséklet-küszöbszintes szervezõdéseinek- és vissza-
szervezõdésének sajátos környezeti viszonyai között. 
A törvények lét- mûködés-, és szervezettség-formái és 
konkrét mûködésük is környezetfüggõ. 
További információk a H/21/1-2, a P/56-, D/72-, D/141-, 
P/76-, P/251-, S/37, B/35 pontokban olvashatók. 

B/19. Heinrich Hertz: „A legközvetlenebb és bizonyos 
értelemben a legfontosabb kérdés, amelynek 
megoldására a természet tudatos ismeretének 
képessé kell tennie bennünket, a jövõ 
eseményeinek elõrelátása.” 
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A Szubjektum számára az elméletek célja: felkutatni azt 
ami szükséges, összhangot teremteni azzal, ami létezik, 
lehetséges és megvalósítható. Vagyis a jövõbe vezetõ 
út: a létszükséglet meghatározása és realizálása. A 
létszükséglet meghatározása során azonban a 
környezeti objektumok viselkedéseit, a jelenségek 
ismétlõdéseit vizsgálva –tudatosan, vagy öntudatlanul– 
statisztikai módszereket is igénybe vesz hasznosítható 
információk megszerzése céljából; miután az 
objektumba nincs belelátása.. A létszükséglet 
helyességét a környezet értékeli jelzi vissza; ± elõjellel 
és érdem szerint honorálja a rendszer tevékenysége 
során.  

B/35. Immanuel Kant gondolta: „... hogy bár nem tudjuk 
bizonyítani a természet tervszerûen szervezett 
voltát, saját megfigyelési adatainkat úgy kell 
összhangba hoznunk, mintha ilyen volna. Ilyen 
rendszerezettség csak akkor lehetséges, ha hiszünk 
a ‚természetes tervszerûség elvének’ létezésében, 
és úgy vizsgáljuk a természetet, mintha azt egy, a 
miénkkel nem azonos értelem rendezte volna el.” 
Minden létezõ természeti értelme –”jelenpillanatában”– 
örökölt „genetikai” és környezeti kiválasztódás-, 
valamint a létezése során szerzett tapasztalatok 
eredménye, amely a környezet és folyamatai 
értelmezésének túlélést elõsegítõ módszerét segít 
kifejleszteni. Ennek természetes velejárója a létezõk 
hierarchikus rendjének megfelelõ természeti értelem 
fejlõdése. A természeti törvények a valóság 
megközelítései, a valóság azonban elménktõl független.  

A természet világában az irrealitás bére “halál”. 
B/41. „... a Newtonéhoz hasonló törvények rendkívüli 

általánossága és hatásköre /.../ azt sugallja, hogy 
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valamilyen szükségszerû, nem pedig véletlenszerû 
általánosságot foglalnak magukban ...” 
A világról szerzett tudásunk, az Ember által érzékelt 
múlt tényeire alapozott, és nagyrészt statisztikus 
jellegû, azonban éppen ezért áll fenn mindíg annak 
lehetõsége, hogy a jövõben a létezõ és környezet a 
mindenkori helyzetének megfelelõen másként alakul, 
amikor a helyzet a törvény hatókörének kereteit 
meghaladja. Részletesebben a B/18 pontban olvasható.  

B/59. Joseph Needham: „Nem bízhatunk abban, hogy a 
természet törvényeinek kódexe valaha is felfedez-
hetõ és elolvasható, mert nincs biztosíték arra, 
hogy egy még nálunk is racionálisabb, isteni lény 
egykoron megalkotott egy ilyen, elolvasható 
kódexet.” 
(Az Új TF. Felfedezte a B/18 pontban és a Mindenség 
Istene c. Fejezetben olvasható.) 

B/64. „Arisztotelész i. e. 322-ben bekövetkezett haláláig 
terjedõ idõszakban /.../. A legszembetûnõbb vonás 
az, hogy amit mi tudománynak nevezünk, 
mennyire alterület csupán a filozófián belül. 
Valóban, nem is különböztették meg egymástól azt, 
amit ma ‚tudománynak’, illetve ‚filozófiának’ 
nevezünk: csak a dolgok természete iránti általános 
vizsgálódás létezett, egyfajta természetfilozófia.” 

B/87. „Hosszú idõbe tellett, amig a ‚természeti törvény’ 
kifejezés nyiltan megjelent a tudományos munkák-
ban. /.../ mostani alakjában elõször Roger Bacon 
(1210-1292) optikai tanulmányaiban jelenik meg. /.../ 
a természet szabályszerûségeinek leírására.” 

B/88. Tycho Brahe (1546-1601) azt állította: „az égi 
mozgások csodás és örök törvényei, amelyek oly 
szerteágazóak és mégis oly harmonikusak, Isten 
létét bizonyítják.” A természetben található szabály-
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szerûségek jeleinek és a természet egységét szava-
toló égi Törvényhozó bibliai fogalmának hasonló 
összeolvadását fogadta el Descartes és Kepler is. 

B/89. Kepler (1571-1630) „...abban hitt, hogy Isten a 
világegyetemet bizonyos õstípusok 
felhasználásával alkotta, amelyek az ember 
elméjében is meg-vannak,...” 

B/99. Newton számos eredménye közül a gravitáció 
törvénye az, amelyik /.../ kiemelkedik a többi közül, 
és a természeti törvényekrõl való eljövendõ gondol-
kodás szempontjából a legnagyobb jelentõségû. 

B/101. a Newton-féle gravitációs állandó, amelyet 
Laplace G-vel jelölt, /.../ Azt állította, hogy minden 
test, akár égi az, akár földi, pontosan ugyanennek a 
természeti törvénynek engedelmeskedik. 

B/105. Arisztotelésznek a vég-okokról alkotott eszméi a 
természet antropocentrikus, teleologikus értelme-
zéséhez vezettek, mely szerint az ember minden jó 
dolgot úgy értelmezett maga körül, hogy azokat a 
gondviselés helyezte oda számára,... Newton 
munkája természetes módon egészítette ki azt a 
hitet, mely szerint a természeti törvények egy isteni 
törvényhozó rendeletei. 

B/109. „... ellentmondás: vonzó dolog az egyetemes ter-
mészeti törvényeket isteni rendelkezésnek 
tekinteni, ám akkor e törvények Isten helyébe 
léphetnek. Newton elõre látta ezeket a dilemmákat, 
és Cotesnak a Principia második kiadásához írott 
elõszavában a következõ kijelentést találjuk: 
‚Aki elég öntelt ahhoz, hogy azt gondolja: a fizika 
valódi elveit és a természetes dolgok törvényeit 
egyedül saját elméjének erejével és saját 
értelmének fényével meg tudja találni, az /.../ azt 
hiszi, hogy a világ szükségszerûen létezik, és a 
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törvények ugyanebbõl a szükségszerûségbõl 
következnek; ...” 
Lásd az Új TF/I/M/6 fejezetben. 

B/117. „A természeti törvények, amelyek felfedték a világ 
gépezetét és tanúskodtak belsõ mûködésérõl, mind 
a tudósokat, mind a lelkészeket arról gyõzték meg, 
hogy e törvények szerzõje maga a rend és a logika.” 
1813-ban William Wells „... amellett állt ki, hogy az 
élõlényeknek a környezetükhöz való figyelemre-
méltó alkalmazkodását megmagyarázandó nem 
szükséges mesterséges tervezést feltételezni. Ha mi 
magunk el tudunk érni alkalmazkodást a tenyésztés 
általi mesterséges kiválasztással, akkor ugyanezt az 
alkalmazkodást ‚ugyanolyan hatékonysággal, bár 
sokkal lassabban a természet is el tudja érni’. 
Ezenfelül felismerte, hogy a természetben nincs 
egyöntetûség: a természeti világ állandó változás-
ban van, és az alkalmazkodás folyamata sohasem 
fejezõdik be.” 

B/118. Darwin: A fajok eredete c. mûve késõbbi 
kiadásaiban Wells, mint a természetes 
kiválasztódás elsõ értelmi szerzõje jelenik meg. 
„Ez ‚a legéletképesebb fennmaradása’ általi 
evolúció teljesen aláaknázta a hagyományos 
tervezési érvet a biológia birodalmában, ...” 
Arra azonban nem ad választ, mihez alkalmazkodik, mi 
a mozgatója az alkalmazkodás szükségességének. A 
tervezés és közvetett végrehajtás = alkalmazkodás! 
Nem csak a környezet- és nem csak a végrehajtó a 
tervezõ. A Tervezõ kérdése nem kerülhetõ meg. 

B/119. Kant gondolata, amely szerint a természetrõl 
alkotott szemléletünknek kiküszöbölhetetlen elõfel-
tételei az emberi fogalmi kategóriák. Ha a termé-
szetes kiválasztódás alkalmazkodásra késztetõ ha-
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tására adott válaszként lettünk olyanok, amilyenek 
most vagyunk, akkor sok tekintetben pontosan kell 
tükröznünk egy valóban létezõ fizikai világot, ... E 
nézet szerint velünk született fogalmi kategóriáink 
bármilyen egyetemessége a természeti törvények 
egyetemességével hozhatók kapcsolatba. 
A természeti fogalmak, a természeti elõzmények ter-
mészeti nyelven kifjezett értelmezései. Minden létezõ, 
sajátos formában, a saját elõzményét tükrözi. Univer-
zumunkban a természeti fogalmak-, természeti nyelvek- 
és természeti törvények eredõ kategóriái az 
Õsrobbanásig- és még tovább, az Õsenergia −mint 
mozgató− végtelen feszültségéig vezethetõk vissza. 

B/122. Newton a Principia címû mûvének bevezetésében 
ezt írta: „... több okom van arra, hogy azt higgyem, 
hogy az összes jelenségek bizonyos erõktõl függe-
nek. Ezek hatására a testek részecskéi, egyelõre 
ismeretlen okok következtében, vagy egymás felé 
lökõdnek, és végül szabályos testekké állnak össze, 
vagy pedig kölcsönösen eltaszítják egymást és 
eltávolodnak egymástól.” /Ford. Heinrich László/ 

B/142. „Az egyetlen egyértelmû idõ az, amelyet a 
megfigyelõhöz képest mozdulatlan órával mérünk: 
ezt saját idõnek nevezzük.” 
A Szubjekttum, illetve minden létezõ = megfigyelõ. 
Minden megfigyelõ rendszerkomponensek rendszere. 
Számára kizárólag a saját jelenfolyamat „
téridõszervezettség-pillanatai” egyértelmûek. Minden 
más tér- és idõ méret-, és egyidejûség relatív.  
Minden Szubjektum létezése során –a hozzá képest 
mozgásban lévõ belsõ és külsõ környezetéhez 
viszonyítva– határozza meg a tér-, az idõ-, az 
egyidejûség értékeit; a saját helyzetváltozását, 
összefüggésben a maga vélt, vagy valóságos 
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létszükségletét. A létezés minden „pillanatában“ 
meglévõ kezdeti feltételek, valamint –funkciójának és 
szervezettségének megfelelõ saját– problémamegoldó 
természeti értelme segítségével. 
A létszükséglet a Szubjektív Objektum értékítéletének 
helyzetváltozásfüggõ változója. 
A létezõ létezése, a körülvevõ tér és idõkörnyezet 
folyamatok keretében, saját téridõpillanatok téridõfolya-
matának szubjektív összefüggésében történik. 
A létezõ értékei –a rendszerében mint egészben 
tárgyiasult energiafolyamatok és viszonyok– 
funkcionális mûködésében nyilvánulnak meg.  

B/147. ~Einstein gravitációs elmélete gravitációs erõk 
helyett felvetette, hogy a tömegek, vagy az energia 
valamely más formájának jelenléte a térben 
eltorzítja annak geometriáját. „...ahol nagy tömegek 
vannak a térben ott mély gödrök keletkeznének, míg 
azokon a helyeken ahol nincs tömeg, a tér csaknem 
teljesen sima lenne, ...” „...a mozgó test /.../ ezen az 
árkon, a geodetikus útvonalat követi...” „... a test a 
nagyobb tömeg felé mozdul el, ...” 
A tér geometriájában keletkezett torzulás csökkentése 
céljából, –a térben keletkezett „árok”, „geodetikus út” 
helyett– a ritkább és sûrûbb energiatartalmú tér 
fogalmát alkalmaznám. Amely szerint a ritkább 
energiatartalmú tér hatása abban nyilvánul meg, hogy 
adott tömegû, energiatartalmú objektum a nagyobb 
energiatartalmú objektum felé mozdul, ha a környezeti 
viszonyai engedik. Ha nem, úgy benne helyzeti energia 
is tárgyiasul. 
Nincs energiától függetlenül létezõ, tér, idõ, szervezett-
ség, létforma, téridõszervezettség-jelenfolyamat. 

B/153. Einstein: „A természet általános törvényeit olyan 
egyenletekkel kell kifejeznünk, amelyek bármely 
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koordináta rendszerben érvényesek maradnak, 
vagyis bármiféle elképzelhetõ helyettesítéssel 
szemben kovariánsak.” Ezt a törvényt nevezte a 
kovariancia elvének. 
A természeti törvény kovariancia elve a fizikai jelensé-
gekben tökéletesen; talán kizárólag az Õsenergia ön-
mozgásában realizálható. A többi törvény az Õsenergia 
tárgyiasult létformái mûködésének és környezeti együtt-
mûködésének ember által megfigyelt tapasztalatait 
tartalmazza. Segítségükkel válnak “kiszámíthatókká” a 
várható folyamatok. A jövõbe vezetõ utak 
feltételezhetően tervezhetõkké-, a jövõbe utazás pedig 
irányíthatóvá válik. 

B/158. Erwin Schrõdinger: A fizikai kutatások minden 
kétséget kizáróan bebizonyították, hogy ama jelen-
ségek döntõ többségében, amelyek rendszeressége 
és változatlansága az oksági elv megfogalmazásá-
hoz vezetett, a közös elem, melyen a megfigyelt 
következetesség alapul: a véletlen. 
Ebben téved. Ha ez igaz lenne, nem létezne a követ-
kezetesen értelmes Univerzum, de mi magunk sem. 
Valószinüleg azért nevezi véletlennek, mert nem értette 
meg, vagy nem tudta helyesen értelmezni. A hiba 
valószinûsíthetõ oka az az állítás, hogy „A termo-
dinamika /.../ nem tartalmaz arra vonatkozó 
állításokat, hogy miképpen fognak az egyedi 
részecskék bizonyos erõk hatására válaszolni. 
Nincs kapcsolatban a szimmetriákkal vagy 
invarianciákkal, s inkább részecskék teljes 
csoportjainak viselkedésérõl vall.” 
A Természet számára teljesen mindegy, hogy az ember 
által megfogalmazott termodinamika tartalmazza-e, 
hogy az egyes részecskék a hatásokra hogyan 
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válaszolnak. Ugyanis minden létező környezeti 
hatásokkal, „együttmûködõ” Szubjektum.  
Az a körülmény, hogy egy létezõ a megfigyelõ számára 
hogyan értékelhetõ, a megfigyelõ képességeitõl függ. 
Pl: a Naprendszer nézõpontjából a Földünkön az élet 
csupán statisztikai feltételek szerint értékelhetõ, de ettõl 
még minden állat, minden növény, minden ember, 
minden sejt, illetve minden, önálló létezõ.  
Newton mozgástörvényei megengedik pl: a 
Tejútrendszer minden csillagrendszere minden 
mozgásának leírását. A gyakorlatban a tudósok mégis 
képtelenek megoldani.  
Ugyanez a helyzet akár atomokról, molekulákról, csil-
lagokról, galaktikákról, akár az Univerzumról van szó. 
Csupán képesség kérdése, de eleve nem lehetetlen.  
A statisztikai sokaság elemeiben tapasztalható rend-
szeresség nem a véletlent, hanem a valóságot 
képviseli. A statisztikai átlagok sem a véletlen 
eredményei. A jövõ szempontjából ható 
bizonytalanságuk nem a véletlennel hanem  a vizsgált 
és rendszerkomponenseinek tökéletesen megismétel-
hetetlenségével valamint a megkivánt célra történõ 
felhasználás kompenzálhatóságával, stb. függ össze.  
A statisztika és a valószinûségszámítás nem a 
véletlenek törvényszerûségét, hanem a valóság 
valószinûségét érvényesítik. A „megfigyelõ” által 
kiválasztott statisztikai rendszer elemei a rendszer 
komponenseiként funkcionálnak. 
Az ok és okozati viszony minden esetben fennáll. Lásd 
továbbá a D/189 pontnál leírtakat. 

B/165. „A természetben található statisztikus mechanikai 
rendezetlenség makroszkópikus következményei 
három fontos, roppant széles hatókörû statisztikai 
törvényt eredményeznek„ 
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- zárt rendszerben az összes energia mennyisége 
nem változhat., 

- energiát nem lehet megsemmisíteni, csak át lehet 
alakítani más formákba, 

- az aktuális /kinetikus/ energia és a potenciális energia 
összege a világegyetemben mindig állandó marad. 

(Einstein késõbbi felfedezése az energia és a tömeg 
egyenértéküségérõl /E=mc2/ nem dönti meg 
Clausius energiamegmaradási elvét, csupán felfedi, 
hogy a tömeg nem más, mint hatalmas mennyiségû 
rejtett energia, ...) 

B/166. „Az energia hajlamos arra, hogy /.../ rendezett 
formákból /.../ rendezetlen formába, azaz hõvé 
alakuljon. E rendezetlenségnek a mértékét nevezte 
Clausius ‚entrópiának’, ...” 
Ha jól értelmezem minden létezõnek van saját 
maximális és minimális entrópiája. Pl: az Univerzumunk 
maximális entrópiája Õsszubjektumunk 
Õsrobbanásakor-, minimális entrópiája az 
Univerzumunk tágulásának befejezésekor nyilvánul 
meg, amikor a folyamat visszafordul a növekvõ entrópia 
irányába.  
Univerzumunk  jelenlegi irányú folyamatában a létezõk 
–általánosságban– a rendezettség irányába változnak. 
Ld: III/53-55. old. Azonban, ha adott létezõ 
hõmérséklete emelkedni kezd, és a saját 
szervezettségének megfelelõ maximális entrópiahatárt 
eléri, úgy tárgyiasult energiái kényszerű szükséggel 
alacsonyabb szervezettségi szintnek megfelelõ 
létformába alakulnak át.  

B/186. „Egy élõ állat fiziológiai jelenségeinek vizs-
gálatához az állatot meg kellene ölnünk, fel kellene 
boncolnunk. A megfigyelõ beavatkozása a vizsgált 
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példány természetét visszavonhatatlanul megvál-
toztatja.” 
A megfigyelõ = a Szubjektum külsõ- és belsõ 
környezetének minden komponense = objektum, ame-
lyeknek belsõ környezetébe nem tud belelátni. A pontos 
videlkedésüket sem képes megjósólni. Részletesebben 
ld az I/5. fejezetben. 

B/187.„Niels Bohr édesapja a biológusok késõbb ‚teleo-
mechanisztikusnak’ nevezett iskolájához tartozott. 
Kant követõi voltak /.../. Kant kiemelte az élõ szer-
vezetek céltudatos tevékenységét, mint viselkedé-
sük teljes leírásának lényeges alkotóelemét.”  
„Bár a teleomechanisztikusok számos jelentõs fel-
fedezést tettek /.../. Lassan elvesztették vezetõ sze-
repüket, mert tévesen gondolták, hogy az élõ 
szervezetekben kis méretekben tapasztalható 
céltudatos aktivitás valamiféle belsõ „életerõ” 
létezésének bizonyítéka. Ezt a nézetet, amely 
vitalizmus néven vált ismertté, a modern 
biológusok elvetik.” 
Ezzel nem lehet egyet érteni. Niels Bohrnak és a 
teleomechanisztikusoknak igazuk volt. Minden rendszer 
a maga szervezettségi szintjének megfelelõ szubjektív 
aktivitással rendelkezik. Ezt az élõk birodalmában a 
biológiai szervezettség területén szubjektív életerõnek 
is nevezhetjük. Az Új Természetfilozófia 
Univerzumunk valamennyi rendszerkomponensére 
értelmezve Szubjektív aktivitásnak nevezi 
Részletesebben ld az II/8-9 fejezeteket. 

B/187. „A kvantum probléma különbözõ, /.../ szálait 
Erwin Schrõdinger kötötte össze egy –manapság 
Schrõdinger-egyenletnek nevezett– formula kidol-
gozásával, amely egy ‚hullámfüggvénynek’ nevezett 
mennyiség viselkedését írja le. /.../ Bár a 
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Schrõdinger-egyenlet ugyanolyan determinisztikus, 
mint a Newton-egyenletek, /.../ ez a determinizmus 
semmit sem jelent, mert a hullámfüggvényt nem 
figyelhetjük meg közvetlenül.” 

B/188. „... a kvantummechanika egyértelmû determinisz-
tikus törvényei a világ olyan rétegét írják le, amely-
hez nem tudunk közvetlenül hozzáférni. Megfigyel-
hetetlen. Ami pedig megfigyelhetõ az csak valószí-
nûségi alapon jósolható meg.” 
Ilyen a megfigyelõ számára minden objektum ld: I/37, 
45. oldalakat, továbbá a D/189. pontnál leírtakat, 
részletesebben pedig az I/5-6 fejezeteket.. 

B/189. Néhány további gondolat a determinizmus 
csõdjérõl. „Hozzászoktunk ahhoz a fajta klasszikus 
determinizmushoz, amelyet Laplace és Leibniz 
fejtett ki elõször, és amely szerint a jövõt 
egyértelmûen meghatározza a jelen. /.../ Végül is mi 
más lehetne még a jelenen kívül, ami a jövõt 
befolyásolhatná? Mi ‚determinálja’ a kvantumjövõt? 
Ebben téved. Szó sincs a determinizmus csõdjérõl. A 
kvantumvilág nem a véletlenek-, hanem a valóság 
világa. Bizonyos célok érdekében valóságos tények 
választott rendszer-kvantuma, olyan létezõ, amelynek 
belsõ és külsõ környezete és önmaga léthelyzete is 
folyamatosan változik, létszükségletével, alkalmazko-
dásával, ± irányú változásával befolyásolja, realizálja 
jövõjének útját. Továbbá ld a B/19 pontnál leírtakat és a 
II/5 fejezetet. 
Paul Dirac helyesen látta meg annak idején: „Azt 
hiszem, elég valószínû, hogy valamikor a jövõben 
kifejleszthetünk egy javított kvantummechanikát, 
amely vissza fog térni a determinizmushoz, és így 
igazolni fogja Einstein nézeteit.” (202. old.) 
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B/199. „Az átmenet a kvantumképbõl a klasszikusba 
hirtelen és misztikus” 
A kvantumkép és a klasszikus kép is egymástól 
függetlenül létezõ valóság, a misztikusba történő 
átmenet kizárt.. A megfigyelõ = Szubjektum számára 
minden objektumként funkcionál. Ld: még a B/188 és 
D/189 pontoknál leírtakat Ebben nem tapasztalható sem 
hirtelenség, sem misztika. 

B/201. Wigner Jenõ és Neumann János „Azt tartják, 
hogy nem lehet a kvantummechanika törvényeit 
teljesen következetes módon megfogalmazni, 
hacsak kifejezetten fel nem használjuk azt a tényt, 
hogy az észlelési tevékenység végsõ állomásai 
mindig tudatos lények.” 
Ezzel egyet kell érteni, azonban nem úgy, mint ahogy 
Õk gondolták. Minden megfigyelõ Szubjektum, a 
szervezettségének megfelelõ természeti értelemmel és 
természeti tudatossággal rendelkező létező. 
Az intelligencia a létezõ öntudatához, 
szervezettségéhez, természeti funkciójához kötött 
tulajdonság. Minden létezõ a maga jelenpillanatában 
meglévõ örökölt tulajdonságainak, helyzetének, 
problémamegoldó természeti értelmének 
mûködtetésével irányítja, absztrahálja és memorizálja a 
környezettel való együttmûküdés tényezõit. Ennek 
szinvonalát intelligenciának is nevezhetjük. (Lásd 
továbbá az Új TF/II/M/3, 5. Fejezetekben.) 

B/204 „Bármilyen egyszerû is Everett értelmezése, 
ahhoz, hogy elfogadjuk a valóságos világok 
végtelen sokaságának gondolatát, a hitetlenség /.../ 
feladása szükséges, ...” „A ‚sok világ’-értelmezés 
rejtélyes problémákat vet fel. A tudatos elme az 
Everett-féle elágazó ösvények közül miért csak 
egynek lehet a tudatában? Az egyszer elágazott 
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ösvények újra találkozhatnak-e megfigyelhetõ 
eredménnyel? Kapcsolatba tudunk-e lépni e‚ más 
világokkal’? Everett elképzelése azért játszik egyre 
nagyobb szerepet az elméleti fizikában, mert a 
kozmológia kutatói és a részecskefizikusok 
elkezdték egyesíteni erõiket. Közös céljuk a 
tömegvonzás kvantumelméletének megalkotása. /.../ 
A kvantum-elméletbõl hiányzik az általános 
relativitás-elmélet ama kifinomult sajátsága, hogy 
benne a tér lokális geometriáját és az idõ 
folyásának sebességét a térben lévõ tömeg és 
energia alakítsa ki.” 
Az a körülmény, hogy minden létezõ-; így mi magunk is, 
a valóságnak csak egyetlen elágazó ösvényén 
haladhat; tény. Azonban minden létezõ minden 
téridõszervezettség-pillanatában jelentkezik az elágazó 
útkeresztezõdés, ahol választani lehet és kell a 
lehetséges utak közül.  
Mint a vonat a vasúti váltónál. Választás után csak az 
egyik úton haladhat a létezõ. Mert a saját jövõjébe 
csak egy jövõ úton lehet haladni.  
Ugyanis a létezõk létezése sem a más-más utakat, sem 
azok más világait nem hozza létre. Így megtalálásuk 
sem lehetséges. Everett feltehetõen erre nem gondolt. 

B/205. „Az új szintézis /.../ az egész univerzumot leíró 
kvantumelméletet szolgáltat majd, melyet úgy hasz-
nálhatunk, ahogyan Einstein elméletét használjuk 
jelenleg egy nem kvantált kozmológiai elmélet 
felépítésében. Ez az a pont, ahol Everett értelme-
zése nélkülözhetetlenné válik, ... /.../ a kvantum-
valóság ‚sok világ’-értelmezésének összes fontos 
híve valamilyen módon elkötelezettje a kvantum-
kozmológiának.”  
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Az Everett értelmezésére alapozott új szintézis csupán 
vágyálom, de nem realizálható, mert nincsenek valósá-
gos alapjai. 
A kvantumvalóság egyedei és önmaga is létezõk, az 
Univerzum létezõi és rendszerkomponensei 
hierarchikus rendjének sok világ értelmezésével. Ezek 
azonban nem azonosak, a nem létezõ Everett-
világokkal.  
A kvantumvalóságok az Új Természetfilozófia szerint 
ARSZO-k. A téridõszervezettség kényszerpálya 
megoldása az I/3 fejezetben. 

B/206. „Úgy gondolhatnánk, hogy a kvantumelmélet 
értelmezését illetõ alapvetõ tudatlanságunk veszé-
lyezteti e teória sikeres felhasználását.” 
(Ld: a B/210 pontnál leírtakat.) 

B/209. „A kvantumelmélet feltárta, hogy a mikrovilág 
legmélyebb törvényei különös, megfigyelhetetlen 
dolgok viselkedését szabályozzák. Ez a szemléle-
tességnek és a ‚józan észnek’ mint a tudomány két 
megbízható vezérelvének a végét jelzi.” „A 
relativitáselmélet megmutatta, hogy tapasztalataink 
alapja –a tér és idõ, melyben létezünk és mozgunk– 
/.../ mindkettõt a világegyetemben található anyag 
határozza meg. ” 
Nem szabályozzák, másrészt nem jelenti a józan 
észnek, mint a tudomány vezérelvének végét. Továbbá 
lásd a B/210 pontnál leírtakat. 

B/210. „... elkülönülnek azok a területek, amelyek a 
kvantumelmélet, illetve a relativitáselmélet 
fennhatósága alá tartoznak. Mi egy köztes világban 
élünk, melyben a tárgyak túl kicsinyek /.../ ahhoz, 
hogy a relativitáselmélet hatásai nyilvánvalóak 
legyenek, ugyanakkor túl nagyok ahhoz, hogy 
kvantum-bizonytalanságuk észrevehetõ legyen.” 
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Csupán a mi értelmezésünk szerint különülnek el, a 
valóságban nem. A mi egy köztes világban élünk, 
nagyon relatív, ha mi pl elektron-, vagy galaktika 
lennénk, akkor hogyan értelmeznénk a köztes világot 
és a hozzá fûzött megállapításokat. 
Mind a relativitáselmélet, mind a kvantumelmélet 
sajátosan az Univerzumban-létezés teljes 
keresztmetszetére érvényesek. (Továbbá lásd: még a 
B/188, D/189 pont-nál leírtakat.) 

B/217. Leibniz: a természet a végtelenbõl indul és a 
végtelenbe tart. 

B/228.„Míg a gravitációs, elektromos és mágneses 
erõhatások a részecskék közötti távolság négyzeté-
vel fordított arányban csökkennek, addig a ‚színerõ’ 
a kvarkok távolságának emelkedésével növekszik.” 
Ezt érdemes lenne jobban átgondolni, különös figyelem-
mel az Univerzumok táguló–szûkülõ mozgására. És 
talán azért is, mert egyes vélemények szerint kb 5 MD 
éve Univerzumunk tágulása felgyorsult, azonban okai 
és következményei még nem ismertek. 

B/236.„Meggyõzõdésünk /.../ léteznie kell valamilyen 
mélyebb leírásnak, amelyben a természet sok-sok 
kölcsönhatása egyetlen erõ különbözõ megnyilvá-
nulásaiként jelenik meg. /.../ keresésének 
indítóoka /.../ filozófiai eredetû elégedetlenség 
a létezõ elméletek érvényességi körének korlátai és 
egye-temességük hiánya miatt.” 
A keresett elmélet megoldott, az Új Természetfilozófia 
köteteiben olvasható. 

A Világegyetem alapvetõ eleme a végtelen 
Õsenergia feszültsége és önmozgása, amely 
maximális entrópia állapotában önrobban, tágulási és 
lehülési folyamatában véges létformákba szervezõdve 
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tárgyiasul. Ebben a negentróp szervezõdési 
folyamatban különbözõ szimmetriák és szervezettségi 
szintek alakulnak ki. Majd a tágulási és lehülési 
folyamat visszafordul és visszabomlik a maximális 
entrópia mértékéig. 

B/249. „... egészen a legutóbbi idõkig az a nézet 
uralkodott, hogy a legalapvetõbb létezõk térbeli 
pontok. /.../ Kiderült, hogy a természetben 
megfigyelt bizonyos mennyiségek kiszámítására 
irányuló próbálkozások ezekben az elméletekben 
végtelen nagy értékeket eredményeznek. Ezeket a 
végteleneket csak némi bûvészkedéssel lehet 
kiküszöbölni.” 
Ez hamisító félrevezetés. A létezõ térbeli- és idõbeli 
téridõpontok folyamata. 

B/250. 1984-ben két fizikus, Michael Green és John 
Schwarz kimutatták, ha feladjuk azt az elképzelést, 
hogy a természet alapvetõ elemei pontszerüek és 
fonalakkal helyettesítjük õket, akkor a kvantum 
térelméletek összes betegsége csodálatos módon 
megszûnik, stb. 

B/252. Jelenleg úgy látszik, hogy a természeti 
erõhatások végsõ leírásának leglenyûgözõbb 
változata egy irányított zárt fonal.  
Vagyis úgy érzékelem, hogy „zártfonal”=„térbeli pont”, 
tárgyiasult energiarendszerfolyamat, létezõ,  külsõ belsõ 
környezettel, saját idõvel, stb. Az ARSZO. Irányítását az 
energiaáramlás iránya szabja meg. Továbbá ld.: az I/5 
fejezetben.. A Szubjektum külsõ és belsõ 
környezeteinek határa önmagába hajló görbület, 
amelyen belül helyezkedik el a belsõ környezete. 
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B/258. A kozmológiában nem végezhetünk tetszés 
szerinti megfigyeléseket, el kell fogadnunk a 
világegyetem által jelenleg felkínált tényeket. 

Amikor jelenpillanatában az Univerzumot, vagy bármely 

létezõt vizsgálunk, olyan egyedi jelenségekkel kerülünk 

szembe, amelyek azt bizonyítják, hogy az meghatározott 

múltbeli állapotban volt. A létezés energiája, a végtelen 

Õsenergia önmozgásával egyidõs. 

B/265. „... a világegyetem kezdeti állapotát irányító 
törvé-nyek felfedezése valószínüleg a legnehezebb 
az összes közül..” 
Kicsit távolodjunk most el az emberi matematika „papír-
jától és ceruzájától”, adjuk át magunkat valamilyenfajta 
szabadabb gondokodásnak, amelyet azonban 
kozmikus tények világára, a megtörténtek világára kell 
alapozni. Az Új Természetfilozófia megtalálta a 
kozmikus kódot /É/, a kezdeti feltételeket, de nem 
csupán Univerzumunk, hanem minden 
rendszerkomponens rendszere vonatkozásában. Ld az 
Új TF/III,/M./3 fejezetben.  

B/283. „... Einstein görbült téridõ elképzelése megmutat-
ja, milyen módon határozza meg a tömegek 
jelenléte a tér geometriáját és az idõ múlásának 
sebességét.” 

B/287. A hõhalál esetéhez hasonlóan megoszlanak a 
vélemények arról, hogy mi a jelentõsége a 
szélesebb filozófiai és teológiai problémákat 
illetõen. 
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A kivezetõ út halvány reményét az emberiség számára 

döntési szabadságfoka jelentheti, ha tudásunkat, 

képességeinket, természeti értelmünket megfelelõen 

alkalmas szintre tudjuk emelni.  

B/315.  
Ha Isten az Õsalkotó Õsenergia, aki a Világegyetem 
Univerzumait és azok minden rendû rendszerét és 
rendszerkomponensét mûködésben tartja, akkor Õ a 
természeti matematika eredõje és bármely viszony 
bonyolultsága. Ld.: D/88, B/318 megjegyzéseit és, A 
Mindenség Istene c. Fejezetben foglaltakat. 
A természeti matematika általános rendszernyelv, 
amely minden rendszer és rendszerkomponens- 
viszony- kifejezését és megértését teszi lehetõvé, 
megfelelõ tudással és képességekkel rendelkezõ 
létezõk számára.  
Azonban minden létezõ funkciójának, 
szervezettségének és sajátos viszonyainak megfelelõ 
más természeti nyelvekkel is rendelkezik, amelyekkel, –
mint a természet része– kifejezi viszonyait, mûködését 
és alkotását, mint bármely létezõ. Ez elõfordul a 
matematika mint Szubjektum és a matematikus mint 
Szubjektum, (pl. egy zeneszerzõ, atomfizikus, építész, 
állat, növény, csillagrendszer, sejt, molekula, atom, stb.) 
esetében is. 

B/318. „Gyakran állítják, hogy az alapvetõ matematikai 
elképzelések az emberi tudat veleszületett képzetei.
” 
A Természet mûködésében nem a számtól lesz a 
mennyiség, az arány, a feszültség, stb. A szám csupán 
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az Ember matematikájának rendszernyelvi kifejezésére 
alkalmas. Miután a Természet létezõi, a rendszerek és 
rendszerjelenségek sok vonatkozásban hasonlóak, azt 
az érzetet keltik, mint ha a törvények határoznák meg 
õket és nem fordítva. A rendszernyelv ismerõje –a 
maga szinvonalán– képes használni a nyelvet. 
Nyelvi szimbolizáció, absztrakciós nyelv, és nyelvi 
absztrakció. 

B/328. „Egy számítógép csak olyan számsorozatot tud 
elõállítani, mely kevésbé komplex, mint programja.  

B/332. Tomaso Toffoli: „A számítás /.../ fizikai tevé-
kenység. Ha többet, gyorsabban, jobban, hatéko-
nyabban és intelligensebben akarunk számításokat 
végezni, akkor többet kell megtudnunk a 
természetrõl. Bizonyos értelemben a természet 
évmilliárdokon keresztül folyamatosan számolja a 
világegyetem /.../ állapotát” 

B/336. „... a kvantum-számítástechnika megköveteli egy 
objektív kvantumvalóság létezését. Ez csak a 
kvantum-valóság ‚sok világ’-értelmezésében lehet-
séges, és reményt nyújt arra, hogy valamikor talán 
elõáll valaki a kvantumontológia problémájának 
kísérleti megoldásával.” 

A kvantumontológia Ősenergia ⇒ Ősszubjektum és 

Univerzumunkban Ősrobbanás eredetű. Minden ARSZO 

funkcióra, nagyságra, szervezettségre való tekintet nélkül 

rendelkezik önmaga világával és természeti értelemmel. 

(Ld: B/204-205-nél és D/189-nél.) 
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B/347. Pierre Laplace: A világegyetem jelenlegi állapotát 
úgy tekinthetjük, mint múltjának eredményét és 
jövõjének okát. 

B/354. „Egyenleteink harmadikféle, mindenhol jelenlévõ 
elemei az arányossági tényezõként jelentkezõ c./ 
ter-mészeti állandók. Sajnos, ez esetben sincs ‚tör-
vényünk’, amely meghatározná, hogy milyennek 
kell lenniük.” Newton gravitációs törvényének 
arányos-sági tényezõjét gravitációs állandónak 
nevezzük. 
„Az elméleti fizika egyik fõ célkitûzése, hogy 
kiderítse a természeti törvényeket leíró 
egyenletekben megjelenõ állandók pontos 
számszerû értékének okát. Sok fizikus meg van 
gyõzõdve arról, hogy elõbb utóbb képesek leszünk 
az alapvetõ állandók értékeit kiszámítani, és 
megadhatjuk a világegyetem kezdeti feltételeit egy 
belsõ ellentmondás-mentességen alapuló elv 
segítségével, amely felfedi, hogy egy és csakis egy 
logikai lehetõség létezik az összes állandó értékére 
vonatkozóan. Még messze vagyunk attól, hogy erre 
képesek legyünk, és még messzebb annak 
elképzelésétõl, hogy milyen módon tudjuk meg 
valaha is, hogy helyesen és véglegesen tettük-e 
meg.”  

A fizikusok várakozását képes kielégíteni az Új TF 

szervezettségszintes lét-, mozgás-, változás elmélete. 

B/355. „majdnem minden” egyenletgyûjteménynek van-
nak nem triviális általános tulajdonságai. Neveze-
tesen kimutatták, hogy kaotikusan 
megjósolhatatlan viselkedést mutatnak, amikor a 
bonyolultság egy bizonyos szintjét meghaladják.” 
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Semilyen viselkedés nem jósolható meg biztonsággal 

pontosan. 

B/365. „... újabban merült fel a kvantumgravitáció vizs-
gálata során. A vizsgált matematikai elmélet 
megjósolja, hogy bizonyos, elvileg egy megmérhetõ 
számot meghatározó mennyiség /nevezzük x-nek/ 
egy sorozat összegeként van deffiniálva, és e 
sorozat tagjait az összes négydimenziós kompakt 
sokaságból álló halmaz egy egy elemére vonat-
kozóan számítják ki.” 
Az „x” egy sorozat összegeként van deffiniálva. Az „x” a 
kiválasztott sorozat tagjaiból álló rendszert kifejezõ lé-
tezõ. A rendszer tagjai rendszerkomponensként, önma-
guk számára rendszerként, Szubjektív Objektumként 
funkcionálnak. E hierarchikus rend az Õsenergiáig ter-
jedõ szintekbõl áll. Ebben önmaga számára minden 
Szubjektum saját világának központja és saját idejének 
minden jelenpillanatában környezete által megszabott 
keretû döntési szabadsággal rendelkezik. 

B/369/1. „A körülöttünk lévõ atomok véletlenszerûen 
mozognak, mindegyik a maga útján, nagy mére-
tekben mégis viszonylagos rend uralkodik.” 
Minden létezõ külsõ és belsõ környezetének rendszer-
komponensei mind a maguk útján −nem 
véletlenszerűen− mozognak, hanem a Természet 
törvényei szerint; létezõ–rendszerkomponens környezet 
hierarchikus viszonyban.  
Az atomok sem véletlenszerüen mozognak, csak az 
Ember a saját helyzetébõl nem tudja követni és 
nyilvántartani egyedenként a viselkedésüket. 
Ennek bizonyságául kell megemlíteni, hogy egészen 
más helyzet adódna, ha pl. nem az Ember, hanem egy 
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atom, vagy pl. a Napunk helyzetébõl tudnánk 
vizsgálódni, akkor a helyzetünkkel összefüggõ –
mikrovilág, makrovilág– határok eltolódnának. Ezek a 
határok a megfigyelõvel és környezetével 
összefüggõen relatívak. 
A bonyolultságuk miatt külön-külön rendetlennek 
képzelt mikroszkopikus rendszereket, amelyeket 
matematikánk és matematikai felszereltségünk is 
képtelen kezelni; egyedenként helyesen értékelni 
Hiányosságát további képtelenséggel tetõzi; 
véletlenszerû mûködésüket hangsúlyozza. 
E mikroszkópikus létezõk a statisztikus rendszer 
számára és önmaguk számára is ugyanolyan nem 
véletlenszerû rendszerek, mint bármely 
kvantumrendszer. Másként szólva: A 
rendszerkomponensként kvantumrendszerbe fogott 
természeti objektumok saját világai sokaságának 
valóságos tulajdonságaiból egyáltalán nem véletlen, 
hanem valóságos következtetéseket von. 
Az alapvetõ problémát nem a mikro és makro világ; 
hanem a megfigyelõ=Szubjektum elégtelen képessége 
okozza. A megfigyelt=objektum teljeskörû megfigyelése 
során képtelen előre pontosan „meglátni“ az objektum 
viselkedését. (Továbbá lásd a B/186 és a D/189 
pontokban leÍrtakat.) 

B/369/2. „Nem létezik a biológiai fejlõdés menetét 
évmilliókon át irányító evoluciós ‚törvény’, csak az 
alkalmazkodás és a túlélés független 
eredményeinek statisztikája. Földünk növény- és 
állatvilága mégis tagadhatatlanul ‚rendezett’. /.../ 
nem lehet-séges-e, hogy a világegyetemben sem 
tevékenykedik ‚láthatatlan kéz’? 
Nem csupán a biológiai szintet irányítja evolúciós tör-
vény, hanem –Univerzumunk Õsrobbanása óta 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

123 

napjainkig– az energia mind bonyolultabb létformákba 
tárgyiasuló szervezõdését, és ennek során a 
szervezettségi szintek kialakulását is szabályozza. Ld 
még az Új TF/II./M/7 fejezetet. 

B/369/3. Schrõdinger: „... sok millió egyedi folyamat 
átlagolása az egyedi szabályszerûséget teljesen 
eltakarja, mert számunkra csak az átlagérték 
figyelhetõ meg. Az átlagértékek a saját, tisztán 
statisztikus szabályszerûségüket mutatják.” 
Ld: D/189. 

B/369/4. „A Schrõdinger által említett típusú folya-
matokban /.../ csak azért kell statisztikus leírást 
választanunk, mert ezt a bonyolultságot nem 
vagyunk képesek matematikailag kezelni, nem 
pedig azért, mert a molekulák mozgásában valami 
súlyos véletlenszerûség volna. Mi több, a 
statisztikus szabályosságokat, a determinisztikus 
törvényekhez hasonlóan szintén ellenõrizhetjük.” 
Ld: D/189. 

B/380. Werner Heisenberg: A „lélek” vagy „élet” fogalma 
az atomfizikában nem fordul elõ, és még közvetett 
módon, természeti törvények bonyolult 
következmé-nyeiként sem vezethetõ le. Létezésük 
semmiképpen sem jelzi az energián kívül más, 
alapvetõ szubsztancia jelenlétét, mindössze 
másfajta formák mûködésére utal, amelyeket nem 
tudunk a modern atomfizika matematikai 
képleteihez illeszteni... 
Ld: Új TF/III./M./7 fejezet 

B/381/1. „Az élet és tudat olyan jelenségek, melyek egy 
bizonyos bonyolultsági szint elérésekor jelennek 
meg. Ezt a bonyolultsági szintet jelenleg nem 
vagyunk képesek sem elképzelni, sem modellezni.” 
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Ez nincs így.. (Ld az Új TF/I./M/8, II/M./7, II/M/9 
fejezeteket.). 

B/381/2. Az élõ és élettelen rendszerek közti különbség 
/.../ bizonyos bonyolultsági küszöbök elérésében 
van, ahol új önrendezõ elvek léphetnek /.../ 
mûködésbe. 
Részletesebben lásd az Új TF/II/M/7, II/M/11 
fejezetekben. 

B/381/3. Mesterséges intelligencia. 
Az Ember ma már mindinkább megérti, hogy Õ maga 
nem természeten kívüli lény. Természeti értelme 
közreműködött az emberi kultúra minden létezőjének 
alkotó létrehozásában Intelligenciája is a Természet 
rendje szerint fejlõdött. Mai értelemben vett elkülönült 
mesterséges intelligencia nem létezik.  

Minden Szubjektum − környezet sajátos intelligenciával 
rendelkezik, amely magában foglalja a 
téridõszervezettség folyamat kozmikus kódját és a jelen 
problémamegoldó szubjektív képességeit. 

Minden Szubjektum céltudatos tevékenységet folytat, s 
ez meghatározza fejlõdésének irányát. Az Ember- és 
intelligenciája is az Õsrobbanás óta tartó fejlõdési lánc 
egyik eredménye. (Ld. Új TF/III/M./5 fejezetben.) 

B/388. „... valójában minden életút együtt végzõdik az 
Õsrobbanásban.” 
Csupán Univerzumunk és rendszerkomponenseinek 
minden szintû létformái. Azonban az Õsenergia-, a tér-, 
az idõ-, a természeti értelem végtelen és az Õsszub-
jektum kozmikus kódja sem semmisül meg az 
Õsrobbanáskor. Ennek tényét az Univerzum kb 13-15 
MD éves létezésrendje és történeti változása 
dokumentálja. 
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B/389. „Ha a világegyetem a végtelen sûrûség és 
hõmérséklet állapotából sugárzott szerteszét, akkor 
mindenféle, eddig csak nem is gyanított jelenségek 
léphettek föl.” 
Az ilyen feltételezés nemtudásra vezethetõ vissza. A 
Világegyetem nem egyenlõ Univerzumunkkal.  
Univerzumunk az Õsszubjektumunk Õsrobbanásával 
kezdõdött, de benne nem létezik végtelen sûrûség és 
végtelen hõmérséklet, mint ahogy szingularitás sem. A 
valóságban csupán maximális energia-sûrûség, maxi-
mális forgás-sebesség és maximális hõmérséklet 
létezik. Ez az a pont ahol az Õsrobbanás bekövetkezik. 
Ennek tényét a végtelen Õsenergia önmozgása-, mint 
minden belõle tárgyiasult létforma ösforrása bizonyítja. 
A kutatás során nagyon sok gondolkodás árán rengeteg 
jóindulatû elképzelés, feltételezés, megalapozott- és 
megalapozatlan –olykor tévesen bizonyított– állítás, 
következtetés látott napvilágot. Ezek sajátos labirin-
tusaiban szinte lehetetlenné válna az eligazodás. Pl: a 
szingularitás kérdésében Hawking szembe fordult 
korábbi önmagával: /Az idõ rövid története. c. könyvé-
nek 60.oldalán. írja: Penrose-zal közösen 1970-ben 
végre bebizonyítottuk, hogy valóban léteznie kellett 
Nagy Bumm típusú szingularitásnak /.../Munkánk 
hatalmas ellenkezést váltott ki./.../ Persze az ember 
nem igen vitatkozhat egy matematikai tétellel. Végsõ 
soron tehát általánosan elfogadták elméletünket, és ma 
már szinte mindenki úgy vélekedik, hogy a 
világmindenségnek Õsrobbanás jellegû szingularitással 
kellett elkezdõdnie. Eléggé ironikus tehát, hogy /.../ 
most éppen én szeretném meggyõzni a többi 
fizikust, hogy valójában nem is volt szingularitás a 
világegyetem kezdetén./  
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B/390. „Azokon a helyeken, ahol kis területen nagy 
mennyiségû anyag halmozódik fel, a téridõ geomet-
riájában olyan mély árok keletkezhet, hogy egy 
része ‚lefûzõdik’, és elválik a többitõl (6.1 ábra). Aki 
ami a levált rész foglyául esik, elszigetelõdik a rajta 
kívüli tér és idõ eseményeitõl.” 
Ez nem azt jelenti, hogy megszünt a tér és megszünt az 
idõ, hanem azt, hogy a létezés keretében –a maga 
energiaszervezettségének megfelelõ szintû– új létforma 
keletkezett a maga sajátosságaival, saját 
környezetekkel, saját téridõvel, mint bármely ARSZO. 
Amely bármely megfigyelõ számára objektumként 
funkcionál; függetlenül attól, hogy a megfigyelõ megérti-
e, vagy sem. 
Az Objektum, mint önmaga számára Szubjektum, pedig 
olyan, mint bármely ARSZO. 
A megfigyelõ az objektum látható oldalát és annak 
megnyilvánulásait saját jelenfolyamatának egymást 
követõ nézõpontjaiból látja a saját téridõfolyamatának 
megfigyelése alatt. 
A megfigyelt objektum és annak változása; „látványa” 
képezi csupán a konzekvenciák és következtetések 
alapját. 
A Szubjektum saját téridõ-folyamatából „látja” a maga 
környezetét és a megfigyelt objektum tér- idõ- 
szervezettség; külsõ„látvány folyamatát. 
Vannak esetek, amikor a látszólagos változatlanság, 
vagy a változások egymáshoz hasonló 
ritmusosságának, feltételezett szabályosságának 
statisztikus sorozatai miatt az emberek természeti 
törvényt feltételeznek a múló természeti lét- és 
mozgásformák vonatkozásában is, azonban ezek 
csupán az Ember számára tartós szabályosságok.  
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Örök természeti törvények alapját csupán a Természet 
végtelensége és végtelenségének tulajdonságai, 
képezhetnek. 

B/391. „E folyamat közben egy megfelelõen nagy 
tömegnek olyan kis térfogatba kell 
összenyomódnia, hogy eseményhorizont fog 
eltûnni.„ 
Az eseményhorizont csak a külsõ szemlélõ számára 
tûnik el. 

B/391. „Két azonos tömegû, töltésû és impulzusnyo-
matékú fekete lyukat kívülrõl semmilyen módon 
nem lehetne megkülönböztetni. Ez nem jelenti azt, 
hogy az eseményhorizonton belül található anyag 
elvesztette minden más tulajdonságát, csak azt, 
hogy a többi tulajdonság nem hozzáférhetõ a külsõ 
megfigyelõ számára.” 
De mi ebben a különös? mint minden létezõ külsõ 
megfigyelõ számára objektum, önmaga számára Szub-
jektív Objektum. Pl: mint atomok, molekulák, sejtek, 
növények, állatok, emberek, csillagok, stb. A 
Szubjektumok egymást figyelve objektumot figyelnek 
meg, amelybe betekinteni nem tudnak. Azonban ezek 
önmaguk számára más-más Szubjektív Objektumok.  
Csupán a megfigyelõ, vagy érzékelõ kérdése a meg-
különböztetés. 

Az sem helytálló, hogy a fekete lyukon belül lévõk nem 
képesek semilyen hatást gyakorolni a fekete lyukon 
kívüli világra, csak mint bármely rendszer komponense; 
nem közvetlenül, hanem a rendszer sajátosságainak 
megfelelõen a rendszer mûködésén keresztül. 

B/393/1. „Szingularitásnál minden természeti törvény 
érvényét veszti.” 
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Az állítás nem helytálló. A lét- a létezés végtelen. Az 
Õsenergia, mozgató feszültsége-, a változás végtelen, 
a természeti értelem végtelen, a gravitáció végtelen, az 
Õsszubjektumunk, az Õsrobbanásunk, az 
Univerzumunk kozmikus kódja nem szünt meg létezni. 
Ennek köszönhetjük a létünket, és környezetünket is. 
(Lásd továbbá: B/389, B/393/2 pon-toknál leírtakat.) 

393/2. old. „... Einstein gravitációs elméletének egyik 
elõrejelzése mutat rá arra, hogy az elméletnek 
valahol érvényét kell veszítenie.” 
Univerzumunkban minden konkrét létformához kötött. 
Minden létezõ létformája véges. A gravitáció azonban a 
végtelen lét, a végtelen Õsenergia tárgyiasult energia 
tömegeihez kötött. Igy a gravitáció léte az Õsenergia 
végtelenségéhez kötött. A végtelen LÉT-, az Õsenergia 
a szingularitás esetét kizárja. 

B/393/3. „... Roger Penrose, a szingularitástételt elõször 
bizonyító...” 
(Ld még 393/1). 
A szingularitástétel és a „kozmikus cencúra” szóhasz-
nálat összekapcsolása sem helyes. A kozmikus 
cenzúra más jelentéssel bír. Minden természeti létezõ 
kezdeti feltétele lényegében a kozmikus kódja, amely 
megadja funkcióját és létezésének kereteit. A külsõ 
környezet-változás is végsõ soron kozmikus eredetû 
keret. Ha a létezõ nem felel meg e szabályos 
természeti kód és keret létezési feltételeknek a 
környezeti, vagy kozmikus cenzúra létformájának 
megváltoztatására kényszeríti. 
Az Új Természetfilozófia felfogása szerint a Teremtõ 
szerepét a LÉT-ben; a végtelen természetben az 
Õsenergia feszültsége és önmozgása-; funkcionális 
rendszerkomponenseinek végtelen rendjébe fejlõdõ 
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energia-tárgyiasulása és együttmûködése gyakorolja a 
maga kozmikus kódja szerint. 

B/401. „A kozmológia egyik lényeges, megoldatlan 
kérdése, hogy létezik-e valamilyen egyedüli, 
abszolút idõmérték, amelyet az egész 
világegyetemben annak belsõ geometriája határoz 
meg.” 
A kérdéshez néhány dolgot tisztázni kell, illetve meg kell 
határozni. Nem szabad azonos fogalmakra felváltva 
használni a Világmindenség, a Világegyetemünk, és az 
Univerzumunk fogalmát. (Részletesebben kifejtve az Új 
Természetfilozófia ÚJ TF/III/M/39. oldalán) 

Az Új Természetfilozófia azt állítja, hogy Univerzumunk, 
mint létezõ-egész saját idõvel rendelkezik, amelyhez 
hozzá illeszkedik a benne tárgyiasult energiák-, 
ARSZO-k összefüggések-, és folyamatok változó 
geometriája. Ez az összefüggés a Természet 
hierarchikus rendjében minden rendszerkomponensére, 
mint önmaga számára Szubjektumra vonatkozik. 

B/403. „Einstein a következõképpen vélekedett a 
természeti állandókról: ... szeretnék most egy tételt 
kimondani, amely egyenlõre semmi másra nem 
alapozható, mint a természet egyszerûségébe, 
illetve megérthetõségébe vetett hitre: önkényesen 
választott állandók nincsenek; vagyis a természet-
törvények logikailag annyira erõsen meghatáro-
zottak, hogy ezekben a törvényekben csak racio-
nálisan teljesen meghatározott állandók szerepel-
hetnek (tehát olyan állandók nem, amelyek 
számértéke az elmélet megsemmisítése nélkül 
megváltoztatható) (ford. Nagy Imre) 
Egyet kell érteni. 

B/404. Newton ellenkezése azzal az elképzeléssel 
szemben, amely szerint a természetnek szükség-
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szerû szerkezete van. Samuel Clarke tollával így írt 
Leibniznek: „Annak, aki önhittségében azt gondolja, 
hogy a fizika valódi alapelveit és a természetes 
dolgok törvényeit egyedüli elméje erejével, értelme 
belsõ fényével képes megtalálni, /.../ azt kell 
feltételeznie, hogy a világ szükségszerûen létezik, 
és ugyanez a szükségszerûség érvényes a javasolt 
törvényre is; ...” 
Egyedüli elméje erejével, –értelme belsõ fényével– ilyen 
témakörre vonatkozó megállapítások megtalálására 
nincs lehetõség. Mintegy hegycsúcs megközelítéséhez 
az emberi tudomány lépésrõl lépésre halad elõre. A 
mind általánosabb tudás megtalálásához végig kell járni 
azokat a lépcsõfokokat, amelyek korábban élt 
Emberiség teljesítményeként vezettek a mindenkori 
jelenig. Tehát ebbõl a helyzetbõl csapatmunka 
eredményeként keresheti- és találhatja meg bárki a 
hiányzó tudást. 

Az Új Természetfilozófia mélységesen egyetért azzal a 
newtoni állítással, hogy a fizika valódi alapelveit és a 
természetes dolgok törvényeit a világ szükségszerû 
létezésének feltételezésével lehet megtalálni. 

B/407. „A természeti törvények állandóságába vetett 
hitünk sarokköve az a tény, hogy e számszerû 
állandók értéke pontosan ugyanaz, bárhová 
tekintünk a világegyetemben.” 
A mi rövid kis életünk alatt. Azonban ennél általánosabb 
és pontosabb megfogalmazásra van szükség. 

B/408. „... természetes atomreaktor jött létre, ...” „Az a 
tény, hogy a reaktor kétmilliárd évvel ezelõtt 
kritikus állapotba került, azt jelenti, hogy azoknak 
az alapvetõ természeti állandóknak, amelyek 
összekapcsolódásából a különleges nukleáris 
reakciók létrejöttéhez szükséges egybeesés 
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megszületik, akkor éppen úgy létezniük kellett mint 
most.” 

B/417. Thomas Kuhn: „a tudomány emberi tevékenység 
B/422. Bacon azt ismerte fel elsõként és igen sürgetõ 

idõszerûséggel a tudományról, hogy –lévén emberi 
tevékenység– eredményei szükségképpen emberi 
elõítéletekkel terheltek. 

B/429. „Óriási elbizakodottságunkat kivéve semmi ok 
nincs arra, hogy a természet a mi számítási kép-
telenségünkhöz legyen szabva.” 
A mi számításunk van a Természethez szabva. 

„... minden olyan elméletrõl, amely nem adja 
mindennek egyesített leírását, elõbb vagy utóbb ki 
kell derülnie, hogy valamilyen szempontból ellent-
mondásban áll a tapasztalattal.” 
Az emberi tudomány és törvényeinek alapját a 
természeti tapasztalat képezi és nem fordítva. 
Az „egyszerû” nagyon relatív fogalom; ha valamit értünk 
és könnyedén képesek vagyunk a probléma megoldá-
sára; a bonyolult is egyszerûnek mondható. Azonban a 
kérdésre adható általános válasz individuum-függõ. 

B/433. Figyelemreméltó, hogy a ma már nagyon hiá-
nyosnak, sõt helytelennek tudott elméletek és leí-
rások milyen hosszú idõn át mennyire megbízható 
ideiglenes vezérfonalként mûködtek közre az igaz-
ság jókora részének kiderítésében. 
Az általános relativitáselméletrõl Brigdman így ír: „
Ha például egy kiemelkedõ kozmológussal 
beszélgetve megkérdezem, miért nem adja fel 
Einstein egyenleteit, ha egyszer annyi gondot 
okoznak neki, azt válaszolja, hogy ez 
elképzelhetetlen, hiszen egyedül ezekben lehetünk 
igazán bizonyosak.” 
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B/435. Einstein: „Ha mármost igaz, hogy az elméleti 
fizika axiomatikus alapját nem lehet a tapasztalatból 
levezetni, hanem szabadon kell kitalálni, egyáltalán 
remélhetõ-e, hogy megtaláljuk a helyes utat? /.../ A 
kérdésre teljes meggyõzõdéssel válaszolom, hogy 
szerintem létezik a helyes út, s rá is tudunk találni. 
Eddigi tapasztalatunk ugyanis feljogosít arra a 
bizalomra, hogy a természet az elképzelhetõ leg-
egyszerûbb matematikai ideák megvalósulása. 
Meggyõzõdésem szerint tiszta matematikai kon-
strukcióval megtalálhatjuk azokat a fogalmakat és a 
köztük fennálló ama törvényi kapcsolatokat, 
amelyek a kezünkbe adják a természeti jelenségek 
megértésének kulcsát. /.../ A matematikai konstruk-
ciók fizikai használhatóságának egyetlen kritériuma 
természetesen a tapasztalat.” (Nagy Imre fordításának 
felhasználásával) 

B/444. J. B. Priestley: Bár nagyon sokat beszélünk a 
véletlenrõl, igazából nem hiszünk benne. Szivünk 
mélyén többre tartjuk a világegyetemet, titkos 
meggyõzõdésünk, hogy nem lehet afféle rendetlen, 
esetleges ügylet, hisszük, hogy minden egyes 
elemének értelme van. 
Minden létezõ megfigyelõ és saját világrendszer. A 
természeti értelem-, a civilizáció-, a kulturáltság szin-
vonala-, valamint személyi- és környezeti adottságai 
képesek kulcsot adni a Szubjektum számára a tágabb 
környezetbe való kitekintésre.  
Nem a szimmetriák szabják meg a természetet, hanem 
a kialakult szimmetriákat, mint mintákat hívják 
segítségül a lét problémáinak megoldásához. A 
létfolyamatban a lét-, mûködés-, és 
szervezettségformák együttmûködése során új 
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szimmetriák-, változások- és új feszültségek 
keletkeznek. 
A létezés átfogja Univerzumunk minden szintű 
minden rendszerkomponens folyamatát. De az élet 
csupán ezen belül a biológia szervezettség 
színvonalán nyilvánul meg.  
A természeti értelem minden létezõ elválaszthatatlan 
tulajdonsága. Minden Szubjektum a saját 
világrendszerének megfigyelõje. Ld a B/369/1, 2, 4 
pontokban leírtakat. 

B/449. Niels Bohr azt állítja hogy a jelenségek csak 
akkor kezdenek el létezni, amikor megfigyelik õket. 
Ez csak Niels Bohr számára lehet igaz. 
Egyebekben lehetetlen..  

B/450. „Még mindig nem értjük teljesen, milyen tulaj-
donságokkal kell rendelkeznie a ‚megfigyelõnek’ a 
kvantumfizikában. Egyesek szerint bármilyen infor-
mációtároló eszköz lehet, ám mások, jelesül a 
Nobel díjas Wigner Jenõ, úgy vélték, hogy 
önvizsgálatra képes emberi tudatra van szükség.” 
A kvantumelmélet, valamely egész; –meglévõ, kijelölt, 
meghatározott, elképzelt környezeti rendszer– megha-
tározását és a rendszerkomponenseivel való statisztikai 
mûveletek eredményébõl következtethetõ valószinûség 
felhasználhatóságát jelzi. Az Ember számára mindig a 
statisztikai feladat igénye szerinti „emberi” megfigyelõk 
közremûködésével.  
Minden Szubjektum megfigyelõ, a megfigyelt a saját 
környezetének része és annak mûködése.  
A megfigyelés eredménye a környezeti valóságból 
eredõ szimbolizáció. Minden létezõ létfolyamatának 
ösvényén haladva létezik a maga sajátosságaival. 
Amely Univerzumunkban egyrészt visszavezet 
Õsszubjektumunk Õsrobbanásáig, másrészt jövõjébe 
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vezetõ létfolyamatának minden pillanatában 
együttmûködõ kapcsolatban áll környezetén keresztül 
az „egész” természettel.  

B/450. „Az utóbbi években /.../ a kozmológusok fontol-
gatni kezdték, hogy mi volna akkor, ha a kvantum-
elméletet a világegyetem egészére alkalmaznák,...” 
A Szubjektív Objektum járt „életútja” –minden jelen-
pillanatában– helyzete által meghatározott létszükség-
leteket szab és létfeltételeket kíván. Továbbá más-más 
jövõ világokat jelentõ kritikus választási lehetõség és 
döntési kényszer alatt áll. (Ez a Természet 
kvantummechanikája /É/.) 
Ezek közül azonban jövõjébe csak a kiválasztott egy 
világ ösvényén halad, a többi –jövõ hiányában– nem 
jön létre.  Az Everett értelmezésû „sok-világot” 
felesleges keresni, mert nem létezik.  
Az Új Természetfilozófia korábbi íráshelyén a jelen-
pillanat kritikus választási csomópontjára vasúti cso-
mópont hasonlat olvasható — de ez nem helytálló, sõt 
félrevezetõ is lehet, mert az elágazó –és más más „
világokba vezetõ”– vasúti vágányok feltételezik azok 
kiépített járható valóságát, és az így elérhetõ világok 
létezését. Úgyhiszem Everett erre gondolt. 
Azonban ez nincs így, mert a Szubjektum jövőjébe 
vezető kritikus választása következtében sem a más 
világok, sem a hozzájuk vezetõ utak –jövõ hiányában– 
nem épültek és nem épülnek meg. Így a 
kvantumkozmológia ezek létezésével és 
megközelíthetõségével kapcsolatos kérdései is 
értelmetlenné válnak. A kvantumkozmológia célkitûzé-
sének megoldását más értelmezésû és rendszer-
komponensek megkeresésével lehet megtalálni. 
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Itt felmerül a látszólag ellentmondó kérdés, mi történik 
az anyag kettõs természetének nevezett jelenség 
esetében? 
- A létezõ lét- mûködés- és szervezettség formáinak 
célszerûsége a funkcióban, sajátos 
mozgásszervezettségében nyilvánul meg. (Lásd még 
az Új TF/I/M/43 oldalon leírtakat.) 
- A konkrét Szubjektumok konkrét mozgásait külsõ- és 
belsõ környezeteik változásával egymásrahatóan 
összefüggõ létszükségleteik kielégítési feszültségei és 
a szubjektív aktivitás –mint hatóerõk– orientálják a 
létezés téridõszervezettség folyamatában.  
A Szubjektum számára a korszerû információ a külsõ- 
és belsõ környezetekkel összefüggõ létszükségleteket 
egyaránt kifejezõ reagáló-, vezérlõ-, és cselekvõerõvé: 
szubjektív aktivitássá alakul. A Szubjektum funkcióinak, 
örökölt- és szerzett mûködésrendszerének megfelelõ 
reakció–létszükségletakcióvá, szervezettségétõl függõ 
egyszerû mozgássá-, komplex viselkedéssé-, magatar-
tássá-, cselekvéssé-, tevékenységgé-, emlékezetében 
megõrzött ismeretté válik. 

Adott Szubjektum mozgásállapotváltozásának irányát, 
feszültségét, a környezeti energiaáramlásnak megfelelő 
környezetváltozás nyomán keletkezõ létszükséglete, 
mint funkcionális célja, valamint a szubjektív aktivitása 
határozza meg. 
A Szubjektum létezése során a környezeti 
hatásinformációk által orientált-, természeti értelme; 
minõsített létszükségletét; szubjektív aktivitása által 
hajtott mûködésének korszerû eredményével realizálja. 
(Lásd még az I/44. oldalt.) 

Adott objektum és funkcióinak eltérõ „látóhelyzetbõl” 
történõ vizsgálata más-más eredményt ad. Minden vizs-
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gálódó más-más szubjektív képet lát., így eredményük 
is eltérõ. Az eltérõ „látóhelyzet” az idõt-, a jelet-, a 
hatást-, az érzékletet-, a helyzetképet és a ráépülõ 
következtetéseket is korrigálja.  
A természeti törvények statisztikus jellege általában 
mindenhol érvényesül. Ez azonban nem szünteti meg a 
konkrét Szubjektum, vagy objektum egyetlen 
tulajdonságát sem. Csupán mûködésbe hozza és 
ezáltal létezteti; vagy nem mûködteti és így 
szükségtelenség miatt közvetve szûkített 
önmegvalósításra kényszeríti azokat. (Lásd még az 
I/46. oldalon leírtakat.) 

Továbbá: Minden létezõ tárgyiasult energiarendszer-
folyamat; a hullám is a részecske is, és a „természeti 
gondolat” is, de más-más szervezettségi szinten. A 
térenergiák-, térkvantumok-, a hullámmozgások az 
erőterek szervezettségi szintjén, az elemi részecskék 
pedig a szomszédos anyagi szervezettség létformáinak 
határfelületén mûködnek. Megfejtésüknek további 
része: az Új TF/II/M/2 fejezetben leírtak szerint. 

B/451. „Arisztotelész nyomatékosan hangsúlyozta a 
dolgok célját, mint igazi értelmûket és jelentõsé-
güket felfedõ vonásukat.” 

B/455. ~ A táguló világegyeten a tágulás értelmében idõ-
nyilat ad.  
A táguló Univerzumunk az energiaáramlás irányának 
megfelelő idõnyilat ad. 

B/458. Heinz Pagels: Minél többet gondolkoztam 
azonban az antropologikus elvrõl, annál kevésbbé 
látszott nagy darvini kiválasztási hatásnak, és annál 
inkább hasonlított azokra az elrugaszkodott ma-
gyarázatokra, amilyeneket a fizikusok adnak a 
világegyetem olyan tulajdonságaira, amelyeket még 
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nem tudnak megmagyarázni. Kezdtem úgy látni, 
hogy az antropikus érveléshez folyamodó fizikusok 
és kozmológusok ok nélkül hûtlenné válnak a 
hagyományos fizikai tudomány sikeres program-
jához, ahhoz ugyanis, hogy törekedjünk 
világegyetemünk mennyiségi tulajdonságait 
általános érvényû fizikai törvények alapján 
megérteni... /.../ Úgy vélem, hogy bár még nem 
ismerjük az alapvetõ törvényeket, de ha (és amikor) 
megtaláljuk õket, beléjük lesz írva az élet 
lehetõsége egy olyan világegyetemben, amelyet 
ezek a törvények irányítanak.” 

B/460. „A minden létezõ elméletének lehetõsége ter-
mészetesen csak feltételezés. Bizonyíték nincs rá: a 
tudományba kevert filozófiai nézet /.../. Mind-
azonáltal ésszerûen elfogadható feltételezés.” 
világegyetem szerkezetének és evolúciójának 
magyarázata nem hagyhatja figyelmen kívül saját 
evolúciónk /.../ tényét.” 
Lásd még a H/168-9, 176 pontokban leírtakat 

B/462. „A táguláson alapuló magyarázatokban is 
felmerül a ‚más világok’ kérdése. 
Ezek azonban valóságos világok: ARSZO-k. 
Univerzumunknak ezek az Õsszubjektumunk 
Õsrobbanását követõ negentróp tágulási, fejlõdési 
stádiumában felépülõ világok, amelyek a szûkülés 
entrópikus változási idõszakában visszafejlõdnek a 
következõ Univerzum leendõ Õsszubjektumává. (Lásd: 
még az Új TF/III/M/3 fejezetet.) 

B/463/1.„A kvantummechanika ‚sok világ’ értelmezése a 
kvantumkozmológiai kutatásokkal párhuzamosan 
egyre népszerûbb lett. ” 
„A tágulás minden lehetséges foka, minden 
lehetséges szimmetriasértés és a természeti 
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állandók ezekbõl adódó minden lehetséges értéke 
ténylegesen elõfordul a valóságban. Az általunk 
lakott elágazást az a tény jelöli ki ebben az 
együttesben, hogy itt állnak fenn az élet 
kialakulásához szükséges feltételek.” 
„A kvantummechanika értelmezési problémájára 
adott jellemzõ válasz azé a fizikusé, aki kimondja: A 
kvantummechanika mûködik, és egyedül ez számít. 
A kvantummechanika értelmének kérdése 
nem a fizikusokra tartozik.” 
Hát ez, hogy van? Egyszer becsmérlik a 
filozófusokat, másszor, amikor a saját problémájukat 
nem tudják megoldani, akkor mégis jólennének? 

A fizikusok által meg nem talált megoldást lásd a 
B/204-5, D/189 pontokban leírva. 

B/463/2„... bár a jövõben létrehozhatunk az ‚élõ’ jelzõre 
méltó mesterséges, szilícium alapú intelligenciát, ez 
másodlagos élet: önmagából nem fejlõdhetett volna 
ki.” 
De igen! Mint ahogy az értelmes Természet ki is 
fejlõdött. Az Ember a Természet része. A Természet 
intelligensebb mint az Ember. A „másodlagos élet”-nek 
nevezett szilícium alapú intelligencia nem más, mint 
szilícium hordozóba tárgyiasított “emberi természeti” 
tudás. Hasonlóképpen az emberi kultúra hordozóba 
tárgyiasított emberi tudása az ék, a kerék, a gép, a 
jármû, az automata, a számítógép, az építmény, a 
könyv, az ürkutatás, az úrhajózás, stb., stb. Az a 
szóhasználat pedig, hogy „élõ jelzõre méltó” alapvetõen 
hibás. Minden élõ létezõ, de nem minden létezõ 
élõ. Az élet csupán a biológiai szervezettség 
mûködésének megnyilvánulása. 
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8. Néhány kérdés és gondolat innen – onnan: 
 

Giordano Bruno /1548-1600/ tiszteletére kiadványt 
adott ki az ÚJ AKROPOLISZ Kultúrális Egyesület 1996 
februárjában. Azért szükséges Bruno-t e helyen felidézni, 
mert a történelem által kellõ mértékben nem értékelt —az 
igazságáért mártírhalált halt tudós — természetképe az Új 
Természetfilozófiával megegyező vagy közeli nézetet 
vall.  

Bruno tudása képes volt az elmúlt; –számára nehéz
– négy évszázadon és a feledés homályán is átvilágítva 
eljutni hozzánk gyõzelmet aratva. 

Az elõszóban írja Deák Szilvia: Giordano Brunót azok 
tekintik filozófusnak, akik a tudományt az élõ világegyetem 
megértése felé vezetõ útnak tartják. 

Kárpáti Gábor Bruno erkölcsfilozófiáját mutatja be (a 
16-19 oldalakon), amelybõl néhány idézet alább olvasható: 
- Egy Sorbonn-on tartott tudományos vita 
megnyitásakor „Bruno tárgyilagosságra és elõítéleteik 
félredobására kérte hallgatóságát, mert, mint kifejtette, 
alantas dolog bármely véleményt kényelembõl, 
félelembõl, vagy a többség nyomása miatt elfogadni, 
miközben ellentmond a józan észnek, ..” 
- „... a dolgok nem a véletlen vakszerencse folytán 
történnek, /.../ Minden tettnek megvan a következménye 
mind belsõ világunkra, mind környezetünkre nézve. Az 
ember többnyire, csak a dolgok következményeit, a már 
kialakult helyzetet ismeri fel, de az okot, /.../ az okozattal 
összekötõ törvényt sok esetben nem. 
- „... e nagyszerû ember egy mondata saját törekvésérõl 
/.../: ‚jómagam minden gondolatommal, szavammal és 
tettemmel semmi másra nem törekszem, mint öszin-
teségre, egyszerûségre és igazságra.’.” 
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Az Új Természetfilozófia szerzője ugyanezt vallja. 
Szendrõ Csaba: CSILLAGOK, BOLYGÓK, ATOMOK 

— AZ „ÚJ FILOZÓFIA” TERMÉSZETKÉPE címmel (a 20-
23 oldalakon) mutatja be Bruno természetfelfogását. 
Írásából csupán kivonatos szemelvényeket idézve: 
- gyakran emlegetik a modern természettudomány 

elõfutáraként, 
- tételei egybevágnak az esetleg évszázadokkal késõbbi 

felfedezésekkel, 
- a végtelen világegyetem, és azon belül a végtelen sok 

világ eszméjét hirdette, 
- e világok mindegyike a végtelen lehetõség egy 

megvalósulása, azaz mindegyik különbözik 
valamiben a többitõl, 

- az egyes létformák pedig mind az istenségbõl áradó 
végtelen lehetõség egy megvalósulását jelenítik meg, 
tehát ezek is különböznek egymástól. 

- a világegyetemben minden állandóan mozog, /.../ 
állandó átalakulás zajlik, nincs semmi, ami ez alól 
kivétel lehetne. 

- a tételeket azonban korántsem matematikai nyelven 
fogalmazta meg /.../ ezért sem tekintik õt ma 
természettudósnak,... Ugyanakkor ez nála /.../ elvi ügy. 

- A természet Brunónál „Natura est Deus in rebus” (a 
természet Isten a dolgokban) a természet „
...minden része egyazon forrásból származik, 
egyformán végtelen lehetõséget hordoz magában, 
ezért a világban semmi sem tekinthetõ halottnak. Az 
egész világ egy hatalmas élõlény, s az egyes részek 
közti viszonyokat az Élet általános törvényei 
határozzák meg, így tehát a világban nem lehetséges 
a halál, a valódi elmúlás sem, csakis átalakulás..”  

- Mindaz, ami a természetben látható /.../ nem halott 
anyag,.. 
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- A konkrét, testivé összehúzódott anyagban már 
csupán néhány dimenzió van meg az összes lehetséges 
közül, /.../ azonban ekkor is örökkévaló, ezáltal 
halhatatlan marad, s az egyes dolgok elmúlásakor is 
csak az összetétel változik... 
- Bruno ennek az anyagnak vagy õsanyagnak kétféle 
állapotát különbözteti meg: /.../ gyakorlatilag az anyag 
és az energia kettõsségérõl esik szó, és ezek megma-
radásáról. 
- Bruno szerint a világ megismerése csak az 
egyetlen, mindent átfogó, mindennek az alapjául 
szolgáló forrás intuitív megismerésével 
lehetséges, míg a számtalan résztörvény, például a 
fizikai törvények ismerete csakis a jelenségek felszines 
magyarázatához és a közvetlen hatóokok megértéséhez 
elegendõ, ám ezekkel a kutató csak egyre bonyolultabb 
kaleidoszkópszerû képet kaphat a világról, és nem 
egységes rendszert: „a sok igazság az igazság halála”. 
- Szerinte az igazán helyes megismerési út az, amely /.../ 
nem korlátozza, hanem felszabadítja a szellemet. 
- „...aki nem érti az Egyet, az semmit nem tud, de aki érti 
az Egyet az mindent tud.” 
 
Dr Franz Moser a grazi egyetemen 1990. március 13-án 
elõadást tartott: GIORDANO BRUNO VILÁGKÉPE MAI 
SZEMSZÖGBÕL. (A fordítást Szendrõ Csaba készítette, a 
24-27 oldal). Ebbõl szeretnék néhány szemelvényt kiemelni: 

- „Kezdjük Brunó anyagfogalmával. Nyilvánvaló, hogy 
Bruno ezalatt nemcsak azt érti, amit mi, hanem testi és 
testetlen anyagról beszél, amely utóbbi alatt energiát 
ért. Ezt a fogalmat azonban ebben az értelemben nem 
használták akkoriban.” 
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- „Bruno minden létezõt az anyag valamilyen 
formájának tekint, azaz energiának, ahogy ma 
mondanánk.” 
- „Ezután Bruno a létezés két alapvetõ 
szubsztanciájáról beszél: ‚elsõként a forma, másodszor 
pedig az anyag” 
- Bruno „ható okot” és „formai okot” különböztet meg. 
- „Minden létezés energiára vezethetõ vissza, amely 
azonban a különbözõ információtartalmak folytán 
különféle létszinteken rendezõdik el. A rend és az 
információ ugyancsak összefüggésben állnak egymás-
sal, ...” 
- „Brunonál /.../ a létezés e két alapvetõ formájával 
találkozunk: az energiával és az információval. Hogy 
hívja ezeket összekapcsolt állapotban? Brunó lélekrõl 
vagy szubsztanciáról beszél. Anyag és forma szub-
sztanciát alkotnak. Ma azt mondanánk, hogy energia és 
információ tudatot eredményez. Ebbõl Brunonál az 
következne, hogy ‚minden létezõnek lelke van’, vagy 
modern megfogalmazással: minden lét tudat.” 
- Egyszer megkérdezték David Bohmot, hogy van-e tudata 
egy kõnek? A válasz pedig így hangzott: „Igen, egy kõnek 
van tudata.” Ez azonban nem az emberi tudat, hanem az „
energia és információ tudatot eredményez”... 
- Bruno világlélekrõl beszél, illetve hogy „a teljesség a 
szubsztancia szerint egy” 
- Ha Giordano Bruno Az okról, az elvrõl és az egyrõl 
címû mûvét mai kvantumfizikai és önszervezõdés-
elméleti ismereteinek fényében olvassuk, akkor sok 
meglepetés ér minket. Az ember azt hiheti, –ha 
megváltoztatja a terminológiát–, hogy egy huszadik 
századi fizikust olvas. 
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„...fölfogása szerint egy ész ad létet minden dolognak –
egy az anyag (energia!), amelybõl minden lesz és alakul
– 
egy lélek (tudat!), mint formaadó elv, mely minden 
dolgot létrehoz és alakít. 
Szükséges dolog, hogy amennyiben egy állandó és 
örök anyagi elvet tételezhetünk (az energiamegmaradás 
elvének megsejtése!), egy ugyanilyen formális elvet is 
tételezzünk. Azt látjuk, hogy valamennyi természeti 
forma kiszáll az anyagból (energia!), s újra visszatér 
az anyagba, ennélfogva a valóságban semmi sem 
látszik állandónak, biztosnak, örökkévalónak... Emellett 
a formáknak nincs létük az anyag nélkül, ebben kelet-
keznek és múlnak el, ennek ölébõl fakadnak és ennek 
ölébe térnek meg.” 
- Bruno írja „... egy a létezõ a szubsztancia és a lényeg, 
mivel végtelen és határtalan mind a szubsztancia, mind 
az idõtartam szerint... 
Látjátok tehát, miként van valamennyi dolog a világ-
egyetemben és a világegyetem valamennyi dologban, 
mi õ benne s õ mi bennünk, s így minden tökéletes 
egységbe torkollik... 
Mert ez az egység egyetlen, állandó és örökre meg-
marad, /.../ Így hát ez a világ ez a létezõ, igaz 
egyetemes, végtelen, mérhetetlen, minden részében 
egész, úgy hogy az a mindenütt jelenvalóság maga.” 
(102. old.) 
 
Az Új Természetfilozófia szerzõje megrendülten áll 
—e nagyszerû ember Giordano Bruno — fentebb 
idézett gondolatai elõtt.  

Ha elfogadjuk, és felhasználjuk az egyes kritikus 
szavak Szendrõ Csaba és Dr Franz Moser által feltételezett 
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terminológiáját11.-, –de méginkább, ha helyesen 
értelmezzük azokat; hiszen értelmezési és fordítási hibák is 
lehetnek–, akkor az 1992-2012-ben kiadott Új 
Természetfilozófia természetképe általában találkozik 
Bruno gondolataival. Lényegében más úton elért, de 
hasonló gondolatokra épült az I-VI kötetekben leírt 
teljes felépítményrendszer.  

 
Martin Heidegger: LÉT ÉS IDÕ Gondolat. Budapest. 1989. 
A fordítás alapjául szolgáló mû: SEIN UND ZEIT 15. Auflage 
1979. Fordították: Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó 
Béla, Kardos András, Orosz István 
Fehér M. István elõszavából kiemelve az oldalszámokra 
hivatkozással: 

9. Heidegger Bovenatúra idézetet választott mûvének mot-
tójául: „Miként a szem, mely sokféle különbözõ szín felé 
fordul, nem látja a fényt /.../ úgy szemünk szeme midõn 
a /.../ létezõk /.../ felé fordul, nem veszi észre 
magát a létet /.../ noha csupán a lét által 
jelenik meg minden más számára.” 

20. Heidegger: „A hegeli iskola összeomlása /.../ a XIX. 
század közepén a filozófia általános hanyatlásához 
vezetett. Az egyidejüleg fölfejlõdõ pozitív tudományok 
(historiográfia és természettudományok) körében a filo-
zófia teljességgel elveszítette a tekintélyét. Ahol 
mûvelték, ott az lényegének nem-ismeretén és 
kiforgatásán alapult.” 
„S amennyiben a tudományos filozófia saját eredete 
iránt vak, annyiban éppenséggel nem tudományos.” 

Fehér M. István az elõszavában kiemelte a 
heideggeri gondolkodás legfontosabb elemeit, amelyek 
alapján felfedezhetõvé válnak a Lét és idõ megoldatlan-
ságának okai. 
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Sajnos idõ és hely hiányában ebben a munkában 
nincs mód a 756 oldalas könyvben található helytelen, vagy 
hibás, hiányos állítások és a rájuk épített következtetések 
részletes cáfolatára. Heidegger, valamint elõdei követõi és 
bírálói a Lét és idõ problémakörének megoldásához 
szükséges kritikus kérdések zömével foglalkoztak; —fõleg 
az alapvetõ kérdéseknél sok helytelen és rengeteg helyes 
megállapítással—   azonban hiányzott az az erõ; az a „
mágnes”, amely rendszerezõ képességével ezeket helyes 
értelmezéssel és minõsítéssel a valóságos rendnek 
megfelelõ rendszerbe szervezte volna.  

Heidegger nem értette meg, helytelenül 
értelmezte az általa felvetett problémakört és elemeit sem 
tudta összhangba hozni, ezért a jó megoldás keresése 
közben agyon-komplikálta.  

Munka közben olyan fordulatra várt, amelyben 
kialakult volna a helyes megoldás, de ez nem 
következhetett be, már csak azért sem, mert hozzágondolta 
az általa helyesnek vélt, –de valójában helytelen– lényeget 
és ezzel munkáját még távolabb vitte a valóságtól. Emiatt 
az ilyen fogalmi alkotásokra ráépített felépítmény is 
alkalmatlanná vált. Pl: olyanokra vonatkozó határozott 
állítások, kitalált szabályok, rendszerezések, amelyek 
helyességérõl nem gyõzõdött meg. Ezért sorozatosan téves 
következtetéseket vont. Ezek az egyébként jó elképzeléseit 
és célkitûzéseit is félre vitték. Pl:  

- Helyes az a megállapítása, hogy A LÉT a 
filozófiának nem csupán elsõdleges, középponti, 
hanem egyúttal az összes többi diszciplina számára 
alapvetõ, fundamentumként szolgáló témája. (8. old.) 
Megj: Eredõ hibája, hogy ezt mégsem tartotta be a lét 
kérdés vizsgálatánál. Nem a végtelen létbõl vezette le a 
véges létezõt, hanem mindenáron a létezõbõl —egy 
alacsonyabb szintû rendszerbõl— próbálta levezetni a 
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legmagasabbszintû végtelen LÉT-et. Ez nem sikerülhetett. 
Még a fogalmakat sem tudta meghatározni, így nem volt 
képes helyesen értelmezni- és minõsíteni sem. 
Mentségére hozta, hogy Arisztotelésznek, Hegelnek és 
Aubenquenek sem sikerült. Ezért azt a következtetést 
vonta, hogy nem is fogalmazható meg. Ebben tévedett. 
/Lásd az Új Természetfilozófia Új TF/I/M/1 fejezetében./ 
Legfontosabb tézise: a világban való lét nem 
szubjektum és objektum közötti vonatkozás. (31 old.) 
Ez a másik legsúlyosabb tévedése.  

A Szubjektum és objektum 
közötti vonatkozás a 

létkérdés legfontosabb 
tényezõi közé tartozik. 

(Lásd: Új Természetfilozófia 
Új TF/I/M/ 6 fejezetében.) 

- A „szubjektum” és objektum /.../ a megismerés 
során elõálló kategóriák. A világhoz való viszonyt 
azonban nem a megismerés állítja elõ. (31. old.) Megj: 
Ez ugyancsak téves megállapítás.  

- „A világban való lét alanya az ember, az akárki.” 
(41. old.) Megj: Állítása önmagában is ellentmondásos: az 
ember nem egyenlõ az akárkivel. 

- „Majd két évtized távlatából Heidegger a 
félbeszakadás okairól azt mondta, hogy a vonatkozó 
szakaszban egy az egészet illetõ fordulatnak kellett 
volna bekövetkeznie. /.../ A kérdéses szakasz azért nem 
jelent meg, mivel a gondolkodás e fordulat megfelelõ 
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mondásában kudarcot vallott, s így a metafizika 
nyelvének segítségével nem boldogult.” /51. old./  

- Heidegger /.../ azt kérdi: vajon zavarban 
vagyunk-e ma amiatt, hogy nem értjük ezt a kifejezést: „
Lét”? Mivel nem, így elõször még zavarba kell jutnunk. 
/53 old./ Nagyon tréfás,de nem kerülhette volna meg a 
legfontosabb −mindennek az alapja− problémakört. 

- „A Lét és Idõ-t illetõen nem lesz haszontalan 
utalnunk arra, hogy Heidegger késõbbi visszapillantása 
szerint is ‚ebben a címben a fõ problémát az >és< rejti 
magában’ ‚annyi mindenesetre megállapítható /.../, hogy 
az és funkciója itt nem az, hogy két dolgot 
megkülönböztessen, elválasszon, hanem, hogy 
összehozza, együtttartsa õket.” (78 old.) 

- „Arról volt szó –írja visszapillantva a harmincas 
évek most hozzáférhetõvé vált fõ mûvében Heidegger– 
hogy elkerüljük a lét eltárgyiasítását... a válságon 
(amelybe a Lét és Idõ jutott) nem lehetett azáltal úrrá 
lenni, hogy a megkezdett irányba gondolkodjunk 
tovább...”. „A gondolkodás ugyanis immár nem a >
rendszer< kegyeltje...” (83 old.)  

Megjegyzés: Talán ezek voltak a 
legnagyobb hibái: Ha nem érti mi a Lét; akkor 
hogy mert vállalkozni a könyv megírására? A 
létezõ tárgyiasult Lét, amely nem létezik 
gondolkodás nélkül. 

- „Van-e válaszunk ma erre a kérdésre, hogy 
mit is értünk voltaképpen a ‚létezõ’ szón? 
Egyáltalán nincs. Újból fel kell tehát vetnünk a lét 
értelmének kérdését. (86 old.) 

Így juthatunk vissza az Új Természetfilozófia  
köteteiben leírt lét- és mindenség-elmélethez. 
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Amelyben a témakör kifejtése jobban sikerült, de 
nem csupán az emberi lét-, hanem a 
Természet minden általunk ismert és 
ismeretlen létezõje /É/ vonatkozásában. 
 
László Ervin: Kozmikus kapcsolatok Magyar Könyvklub 
1996. A könyv és a megidézettek ma is aktuális kérdéseibõl, 
gondolataiból, problémáiból vastag betûvel; oldalszámra hi-
vatkozással, és az Új Természetfilozófia álláspontjáról 
vékony betûs, színezett írással. László Ervin írásából sok 
mindennel, különösen a nagyképûen megfogalmazott 
alcímmel: „A harmadik évezred világképe.” Nem lehet 
egyetérteni.  
81. Õsrégi állítás, hogy az õskáoszból valamiféle 

rendezõ elv alapján fejlõdött ki a Világegyetem. 
Platón állítása szerint ez az elv az értelem (nous) 
volt. Arisztotelész pedig azt állította, hogy a rend 
mögött maga a természet áll.  
Mind a kettõjüknek igaza volt. A rendezõ elv az 
értelmes Természet a maga célszerû 
mozgásrendszerével (részletesebben olvasható az 
ÚJTF/II/M/1, 5 fejezetekben). 

82. Darvin: az élõlények a fizikai világból fejlõdtek ki. Ha 
ez igaz, akkor az élõvilágot valaminek át kell hatnia. 
Ezt az erõt Henri Bergson élan vitalnak (éltetõ 
lendületnek) nevezte. 
Új TF: Áthatja, de nemcsak a darwini élõ világot, 
hanem a létezés szervezettségi szintjeinek teljes 
keresztmetszetét, vagyis minden létezõt!  
Az élan vital megfelelõjét az Új Természetfilozófia 
szubjektív aktivitásnak nevezi, amely 
nemcsak a biológiai, hanem minden létezõ 
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elválaszthatatlan részét képezi. Ez az erõ a létezés 
végtelenségével egyidõs. (Ld: I/2, II/8. fejezetekben.) 
A létezés szûk területe az élet. Univerzumunk létezése 
Õsszubjektumunk Õsrobbanásával kezdõdött, majd 
amikor a létezõk szervezettségének fejlõdése elérte a 
biológiai szervezettség szinvonalát, megkezdõdött az 
élõk világa; az élet virágzásnak indult.  
Megjegyzendõ, hogy nem csupán az élan vital nagy-
szerû felfedezését értékelte le a korai tudomány, 
hanem õseink azon feltevését is, amely szerint 
minden tárgynak meg van a maga lelke, szelleme, 
így személyesítették meg.  
Az Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai 
Kiadó 1984.) Animizmus címszó alatt errõl „kezdetleges 
elképzelés”-ként ad tájékoztatást az olvasónak. Már-
pedig minden létezõ, minden rendszer, minden ARSZO 
a maga szervezettségének és funkciójának megfelelõ 
értelemmel, szubjektív aktivitással és 
személyiségjegyekkel rendelkezik. (Lásd az Új 
TF/II/M/9 fejezetében.) 

82. Hogyan tudta megsejteni a világegyetem az 
õsrobbanás pillanatában megteremtett feltételek 
révén, hogy milyennek kell lennie tíz- vagy még 
több milliárd év múlva? 
Az Õsrobbanáskor el nem pusztult- és a minden 
“jelenpillanatában” működő kozmikus kódja révén, 
amellyel az Õsrobbanásunkkor is rendelkezett. Minden 
létezõ létezésfolyamatának minden “jelenpillanatában” 
rendelkezik jövőjének kezdeti feltételeivel. 
Részletesebben a III-IV. kötetekben olvasható. 

83. Az anyag legkisebb megfigyelhetõ összetevõi 
nemcsak kettõs (hullám–részecske) jellegûek, ha-
nem a helyüket sem találják – oly módon kapcso-
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lódnak egymáshoz, ami átlépi a tér és idõ minden 
lehetséges korlátját. 
Ez nincs így!. Minden létezõ tárgyiasult energia-
folyamatrendszer; a hullám is és a részecske is az, de 
más-más szervezettségi szinten. A hullámmozgások 
dominánsan az eröterek szervezettségi szintjén az 
elemi részecskék pedig a szomszédos anyagi 
szervezettség létformáinak határfelületén mûködnek. 
(Továbbá a Új TF/II/M/2 fejezetben olvasható.) 

84. Michael Denton azt a kérdést vetette fel, hogy a 
véletlenszerû folyamatok vajon összeállíthattak 
volna-e olyan fejlõdési sort, amelynek még az 
alapeleme is (mondjuk egy fehérje, vagy egy gén) 
sokkal összetettebb, mint amit az ember el tud 
képzelni. 
A válasz egyértelmû: nem! Ld.: Az Új TF megfejtését. 

86. Hermann Weil matematikus észrevette, hogy –
miután az élet alapjául szolgáló minden molekula 
egymillió atomból áll– az atomkombinációk száma 
csillagászati nagyságrendû. Másrészt viszont a 
kombiná-ciók száma, amelyek életképes géneket 
tudnak teremteni, aránylag korlátozott. Így tehát 
elhanya-golható annak a valószínûsége, hogy 
véletlen folyamatok által keletkezzenek ilyen 
kombinációk. Kézenfekvõbb az a megoldás –állítja 
Weyl–, hogy valamiféle válogatási folyamat ment 
végbe, amelyek során a természet különféle 
lehetõségeket próbált ki, és fokozatosan tapogatta 
ki az utat az egyszerû szerkezetektõl a 
bonyolultakig. Weylnak az volt a véleménye, hogy „
anyagtalan” tényezõk –például képzetek, eszmék 
vagy felépítési tervek– játszottak közre az élet 
kibontakozásában. Weyl elképzeléseit nem fogadta 
el a tudományos társadalom: ... 
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Pedig, ha úgy fogjuk fel, hogy a létezõ memóriája 
tárgyiasult eszme, képzet, tapasztalat, korábbi megva-
lósulási tervdokumentáció –röviden: kezdeti feltétel, 
kozmikus kód, akkor Weyl állítása helyes. Azonban 
nem csupán a biológiai szervezettség létezõinek 
fejlõdésére érvényes, hanem a Természet teljes 
keresztmetszete minden létezõjének fejlõdésére.12. 

87. Jean Dorst francia biológus, bár vonakodott attól, 
hogy elfogadja a teleológiát (a természet fejlõdé-
sében uralkodó célszerûséget), mégis arra a követ-
keztetésre kényszerûlt, hogy végeredményben rej-
tõzik a természetben valamilyen terv, 
amely megfigyelhetõ... Megj: Lásd:12. 

88. Az állatok törzsfejlõdésének fáján minden ágról 
elmondható, hogy valami olyat hoz létre, amely 
bonyolultabb és jobban alkalmazkodik a környezeti 
feltételekhez. Nyilvánvaló –jelentette ki Wolff–, hogy 
egy véletlen folyamat nem fejlesztette volna ki a 
rendnek és az összefûggéseknek azt a hatalmas 
hálózatát, amely ma tapasztalható. Ha a fejlõdés a 
véletlenek játéka szerint alakult volna, útja egészen 
másfelé vezet. Ezzel egyet kell érteni.  
Az ARSZO-k ahhoz hogy létezni tudjanak, a 
folyamatosan változó környezet igényeinek megfelelõen 
módosítaniuk kell a téridõszervezettség folyamatuk 
jelenpontjainak megfelelõ, kezdeti feltételüket; 
alkalmazkodási tervüket. Ld: II-III. köteteket. 
Az ARSZO mûködésének minden “jelepillanatában”; a 
kezdeti feltételek csúcsán álló létezõ és a változó 
környezeti feltételek egyûttmûködésének 
eredményeként jelentkezõ létszükséglet a vezérlõ és 
hajtóerõ. Ez minden Szubjektum esetében így van.  
Azonban, ha bármely Szubjektum; pl: mi, bármely 
objektumot figyelünk meg, képtelenek vagyunk azt 
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teljeskörûen megfigyelni. Nem látunk bele, nem tudjuk, 
mit lép.  (ennek értelme olyan mély, hogy a népnyelv 
közmondása) nem tudjuk érzékelni annak belsõ világát 
és szándékait. Nem tudjuk teljes biztonsággal meg 
jósolni a viselkedését, stb. Erre csak abban az esetben 
nyílik korlátozottkörû lehetõség, ha hasonló objektumok 
sokaságát statisztikai rendszerbe fogjuk. Így a vizsgált 
sokaság megközelítõen jól képes megjósolni egy másik 
hasonló sokaság viselkedését. 
Bármely külsõ megfigyelõ számára a véletlennek 
nevezett bizonytalansági elem az; amelybe nincs 
belelátása. Szubjektum-Objektum relativitás /É/. 
Ugyanis az a megfigyelt objektum, –amely önmaga 
számára Szubjektív Objektum– szabadságfokában; 
vélt, vagy valós létszükségletének meghatározásában 
és annak realizálásában jelentkezik. Ez azonban nem 
véletlen!  

92. Carl Friedrich von Weizsäcker: „Jellemzõ a tudo-
mányra, ahogy ma mûvelik, hogy a fizikában nem 
teszik fel az igazi kérdést, mi az anyag, sem a 
biológiában, hogy mi az élet, sem a pszicho-
lógiában, hogy mi a lélek...” 
Az anyag szervetlen szerves és biológiai szervezettségi 
szintû tárgyiasult energiarendszerfolyamat. Az élet a 
biológiai szervezettségi szinten tárgyiasult energia-
rendszerfolyamat mûködése. A lélek.problémájával 
kapcsolatosan javasolható elolvasni a II/5., valamint a 
Mindenség Istene c., fejezetet. 

93. Elérkezett az idõ, hogy felülvizsgálják feltevéseiket, 
valamint megnézzék, felderíthetõk-e a még hiányzó 
területek, és áthatolhatnak-e azon a fátylon, amely 
eltakarja elõlük az ismeretlen tájat. „De mint mindig, 
amikor a kutatók ismétlõdõ eltérésekkel és ellent-
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mondásokkal találkoznak, nehezen adják fel meg-
alapozott elméleteiket. 

128. Ez történt , amikor a geocentrikus világ elméletét fel-
váltotta a heliocentrikus elmélet. Hasonló folyamat zajlik 
napjainkban számos tudományágban. 
...a fizikusok új nemzedéke lázasan keres új meg-
közelítéseket és új fogalmakat. 

129. A tudomány forradalmi változások küszöbén áll. 
129. ...a jelenkori forradalom... Olyan értelmezést keres, 

amely egységesebb és teljesebb, mint amire a 
klasszikus tudományágak töredékes megközelítései 
és fogalmai épülnek.  
Megjegyzés: A racionálisan általános-, egységes-, 
teljes, értelmezést az Új Természetfilozófia kötetei 
ellenőrizhetően tartalmazzák. 

135. Ma úgyvéljük, hogy a világegyetem korai 
pillanataiban nem volt különbség elektromágne-
sesség és gyenge nukleáris erõ között. Amikor 
azonban kezdett kibontakozni a világegyetem 
szerkezete, megtört ez a tökéletes szimmetria, ... 
Megjegyzés: Az Ősenergia feszültségével összefüggő 
energiaáramlás folyamat az Ósrobbanást  követően ⇒
térenergiákká⇒erőterekké ⇒elemi részecskékké⇒
atomokká⇒molekulákká⇒kristályokká tárgyiasul. A 
molekulákból óriásmolekulák⇒élettel kapcsolatos sejt-
szerû rendszerek⇒soksejtû szervezetek különbözõ 
fajtái⇒közösségei, ⇒ „társadalmi” rendszerei 
tárgyiasulnak. (Így jött létre a mi földi világunk.)  
A kölcsönhatások létforma és környezet függõk. A 
végtelen gravitáció kivételével az Õsrobbanást követõ 
energia-áramlással és hőmérsékletcsökkenéssel is 
összefüggő energia tárgyiasulási küszöbszinteken a 
létformákkal együtt keletkeztek. 
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148-149. Ilya Prigogine orosz származású belga fiziko-
kémikus az elsõk között jött rá, hogy a fejlõdési 
folyamatok tanulmányozásának egységesítõ 
szerepe lehet. Kijelentette, hogy egy szervezetben 
minden szerv és folyamat az egésznek a függvénye. 
A termodinamikailag nyitott rendszerek vissza-
fordíthatatlan fejlõdésének elmélete pedig nemcsak 
a fizikai kémiára, hanem a biológiai rendszerekre, 
sõt az emberi rendszerekre is alkalmazható. 
A valós világot olyan nem egyensúlyi rendszerek 
népesítik be, amelyek nem lineárisan fejlõdnek, és 
nyitottak a környezetükbõl áramló szabad energia 
irányában. Negatív entrópiát (szabad energiát, 
vagyis rendezettséget) fogadnak be 
környezetükbõl, és entrópiát (felhasznált energiát, 
vagyis rendezetlenséget) bocsátanak ki, illetve „
szórnak szét” 
Megjegyzés: Az Ősrobbanást követő energiaáramlás 
irányának és feszültségének megfelelően áramló 
energia környezeti együttműködésre és 
tárgyiasuló rendszerszervezésre kényszerít 
minden szintű minden létezőt (ARSZO-t),  
Az Univerzum rendszerkomponenseinek minden szint-
jén, −önmaguk számára “egy” rendszerekként 
Szubjektumként funkcionálnak−, együttműködnek az 
orientáló külső környezettel. Környezetváltozás – 
helyzetváltozás ⇒ “Létszükséglet-problémamegoldás” 
⇒ értéktöbbletet tárgyiasítanak önmagukba és 
környezeteikbe. Ezzel fejlesztik kényszerpályásan a 
saját és környezeti kultúrájukat. Ez az oka az 
Univerzum –tágulási idõszakában– a világméretû 
fejlõdésének 
Az Õsenergia, –mint a létezõkben tárgyiasuló energiák 
külsõ környezeti letéteményese– az Univerzum tágulási 
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idõszakában változás folyamatában a rendszerek 
fejlõdõ felépülését-, szûkülõ idõszakában a rendszerek 
visszabomlását eredményezi.  

156. „A gond ott van, hogy –amikor egy termodimikai 
egyensúlytól távoli rendszer fejlõdési pályája ketté-
válik– az illetõ rendszer sorsa tisztán a véletlenen 
múlik. Prigogin ugyanúgy nem tudja megma-
gyarázni, hogy a kettéválást követõen a rendszer 
miért „választ” egy új dinamikus létformát, mint 
ahogy Stapp sem tudja megindokolni, miért „
választ” egy részecske meghatározott állapotot, 
amikor kölcsönhatásba kerül a világegyetem többi 
részével. Prigogin egyensúlytól távoli 
világmindenségében, akárcsak Heisenberg 
kvantum-univerzumában, a fejlõdés a tiszta véletlen 
játékának van kitéve. 
Megjegyzés: ITT A HIBA. A megoldás az Új 
TF/I/M/1 fejezetében olvasható. 

162. a „mindenség elmélete” (TOE: theory of everything) 
... ahelyett, hogy bonyolultabbá tenné a 
tudományos ismereteket, éppen az egyszerûsítés 
felé haladna. 
Megjegyzés: Az ARSZO a minden létezõben meglévõ 
Õsenergia sajátosan funkcióba tárgyiasult rendszerû 
kombinációja, amely az adott ARSZO környezeti 
rendszerkomponens viszonyai között lét- mûködés- és 
szervezettség-formáinak mûködtetése révén létezés 
folyamatában a környezeti funkcióját és értéktöbblettel 
bővülő önmegvalósítását képes realizálni.  
Az Õsrobbanás óta tartó, Univerzumunk tágulási 
folyamatának minden létezõje lényegében változások 
problémáinak megoldásával összefüggõ fejlõdés követ-
kezménye. Prigogine az elsõk között jött rá, hogy a 
fejlõdés tanulmányozásának egységesítõ a szerepe.  
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A rendszerek környezetváltozás hatására válnak, 
egyensúlytalan –vagy ahogy a fizikusok mondják nem 
egyensúlyi– rendszerekké, amelyeknek a helyzete 
környezetváltozás hatására megváltozik. E 
helyzetváltozás szubjektív létszükséglet-változást-, 
határozott célt ⇒ korszerű létszükségletet eredményez.  
Ez az a pont ahol a külsõ megfigyelõ képtelen 
belelátni az objektum mûködésébe, és miután nem 
tudta megérteni véletlennek gondolta.  
A létszükséglet meghatározása és realizálása az a pont 
ahol a létezõ képességei-, lehetõségei-, szubjektivitása-
, természeti szabadságfoka megnyilvánul. Továbbá, 
részletesebben az I/1-8 és 11-12. fejezetekben 
olvasható. 
Itt még nincs vége Prigogine nagyszerû meglátásához 
fûzött azon konzekvencia sem lehet helytálló, hogy 
rendezetlenséget bocsátanak ki. (mint ahogy errõl a 
148-149 pontnál már volt szó) 
Az Univerzum rendszerkomponenseinek minden szint-
jén, noha önmaguk számára rendszerekként 
funkcionálnak, a rendszerkomponensek hierarchikus 
rendjében kölcsönhatásuk nem szûnik meg. Sõt az 
Õsenergia, –mint a létezõkben tárgyiasult energiák 
letéteményese– az Univerzum tágulási idõszakában 
változásával a rendszerek fejlõdõ felépülését; szûkülõ 
idõszakában a rendszerek visszabomlását 
eredményezi.  

168. A tudósok nem bíznak a „teleológiában” –abban a 
feltételezésben, hogy a természet olyan terv szerint 
dolgozik, amely már a folyamat megindulásakor 
készen áll. Ehelyett számos kutató úgy véli, hogy 
maga a keresés folyamata teremti meg a célt. 
Megjegyzés: Sok ilyen rendszertelen rendszerben 
megfogalmazott könyv jelenik meg. Ezek szerzõi azt 
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várták, hogy munka közben megoldódik majd a 
problémájuk, de ez nem sikerült, mert nem találták meg 
a megoldást.  
Az Új Természetfilozófia megoldása az Új TF/II/M/1-2. 
és a többi fejezetekben, illetve az I-IV kötetekben 
olvasható. 

172. „Egy valószínûségi világegyetemet –mint a miénk– 
nem „okozhatott a mult;...” 
Megjegyzés: Ebben téved. 

172. „Ha egy esemény idõbeli kapcsolatban van egy 
másikkal,  akkor az utóbbinak valamilyen formában 
„emlékeznie” kell az elõbbire.” 
„... az emlékezet szélesebb fogalom, amely 
nemcsak az emberi, hanem a fizikai és biológiai 
világra is vonatkozik. 

173. „... az exponált filmnek is van emlékezete, ...” 
A számítógépnek is van emlékezete –valamilyen 
formájú logikája és intelligenciája–, de nem 
valószínû, hogy értelme és tudata is volna. 
Megjegyzés: Az elsõ mondat megfogalmazása 
tökéletes.  
A második mondat még szélesebb körre: minden 
létezõre, −ARSZO-ra− vonatkozik szervezettségüktől és 
funkciójuktól függetlenül. Így az exponált filmre és a 
számítógépre, a mikro világra, növényekre, állatokra, 
csillagokra is; minden létezõre igaz. Azonban az már 
nem fogadható el, hogy nem lenne értelme és tudata is. 
A megoldást ld.: az Új TF/II/M/5, 7-8.. fejezetekben, stb. 

174. „Lehet, hogy a természetnek holografikus 
emlékezete van.” 
Megj: Ennél hatásosabb természeti emlékezet is kell, 
hogy létezzen. A természeti létezõk emlékezete szerve-
zettségi szinvonaluk létezõsajátos komplex 
rendszerének −kozmikus kódjának− felel meg. Ez áll 
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Univerzumunk Õsszubjektuma és minden származott 
létezõjére Ld: Új TF/I// 6. fejezetében. 

174. A tudomány a természetben négy egyetemes mezõt 
ismer: a gravitációs, az elektromágneses, az erõs 
és gyenge nukleáris mezõt. 
Megjegyzés: Ezek a gravitáció kivételével az 
Õsrobbanást követõ mezõk. Azonban az Új 
Természetfilozófia további erõteret is feltételez. Az 
Õsrobbanást is megelõzõ erõtér, amely minden létezõ, 
minden ARSZO személyiségével összefûggõ 
ugyancsak végtelen tulajdonság a SZUBJEKTÍV 
AKTIVITÁS, általánosan sajátos rendszer-erõ. 
Részletesebben az Új TF/I/M/6. és II/M/9 fejezetében 
olvasható. 
Végtelen és véges létezõk: 
Végtelen létezõk: a lét, az Õsenergia, a tér, az idõ, a 
végtelen Õsenergia téridõfolyamata, a tömeg, a gravitá-
ció és antigravitáció, a végtelen létezõk személyiséggel 
bíró jellege és memóriája, szubjektív aktivitása, termé-
szeti értelme és öntudata. 
Véges létezõk: a véges létformák és az átalakulás 
kivételével minden tulajdonságuk. 

180. ~A „mindenség elmélete” /.../ akkor alakítható ki, ha 
megtaláljuk a világegyetemben azt a mezõt, amely 
összeköti az atomokat és a galaxisokat, az egereket 
és az embereket, az agyat és a tudatot, valamint 
visszacsatolja az információkat mindegyikrõl az 
összes többire és fordítva.  
De van-e megbízható bizonyíték arra, hogy létezik 
ilyen kozmikus információs hálózat a világegyetem-
ben?” 
Megjegyzés: Igen! Ez az Õsenergia feszültsége 
önmozgása és tárgyiasult objektumai létfolyamatainak 
hierarchikus együttmûködése. Vezérlésüket alapvetõen 
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környezet-változás közvetlen és közvetett hatásai, 
valamint a létezõk szubjektív aktivitása orientálja. Lásd 
az Új TF/II/M/9. fejezetben. A Mindenség-elmélet 
részletes leírása az I-IV kötetekben megtalálható. 
Univerzumunk véges Õsszubjektumában tárgyiasult 
energiájának teljes tömege. Ebbõl a minden létezõ lét-
formájába tárgyiasult energiának saját tömege, szerke-
zettel, és szervezettséggel. A létezõ minden jelen-
pillanatában örökölt „genetikai rendszer” kozmikus 
kóddal a jövő elõfeltételével, amelyet a környezet-
változás új problémák megoldására és ezzel természeti 
értelmének folyamatos továbbfejlesztésére kényszerít. 

197. Számos teremtésmítosz szerint az érzékelhetõ 
világegyetem tárgyai és lényei voltaképpen olyan 
létezõk, amelyek az eredeti forrásból fakadó 
kozmosz alap-energiájából /.../ váltak érzékelhetõ 
valósággá. 

216. „A kollektív „agyak agya” –mondta Teilhard– 
éppoly valóságos, mint azok az egyedi agyak, 
amelyekbõl felépül.” 

259. H. G. Wells angol író 1938-ban Világagy címen 
érdekes tanulmányt tett közzé. A kollektív agy 
gondolata nem új. 
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9. A Mindenség Istene. 
 

A történelem tanusítja, hogy az Ember mindvégig 
kereste a maga felett álló, mindenre ható hatalmat. E hatalom 
mindentudó értelmét és akaratát érezte megnyilvánulni léte-
zésének minden pillanatában.  

Carl Gustav Jung: Gondolatok a látszatról és a 
létezésről c. könyvének 106. oldalán egyszerűen és találóan 
ír erről az érdekfeszítő témakörről „... Isten titok, s mindent 
amit erről mondunk, emberek mondanak és hisznek. Képeket 
és véleményeket alkotunk magunknak. Amikor én Istenről 
szólok mindig arra a képre gondolok, amelyet az 
emberek készítettek róla. De, hogy Ő milyen azt senki 
sem tudja, ..." 

Erről is szól ez a könyv. Ebben a nem könnyű mun-
kában nyújtottak méltó segítséget a hosszú ideig Rómában 
élt tudós Békés Gellért tájékozottsága és gondolatai.14. 

Megoldást keresve; –az Ember múltba tünő 
történetében– az emberi közösségek különböző Istenképeket 
alakítottak ki, amelyeket a viszonyok és a helyzet 
változásával formáltak mindaddig, ameddig az egyes vallások 
ki nem alakultak és ki alakították a maguk Istenre vonatkozó 
dogmáit.  

Ezzel azonban akadályozták, hogy az Ember látó-
körének kibővülésével, a történelmi viszonyok változásával 
együtt az Istenképek is változhassanak. A kialakult feszült-
ségek pusztító válságokat okoztak /pl: bálványimádás, Nap 
Isten hit, több Isten hit, stb, stb./ 15 

Az Embert története során mindvégig áhitattal töltötte 
el a Valóság fenségessége és látszólag szövevényes, megis-
merhetetlen szerveződése; a környezetével együttműködő 
általa megismert és ismeretlen jelenségek  világa.16 
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A Természet csodálatos rendjét; teremtő Istenek, vagy 
Isten művének tekintették. Különböző istenképeket és hozzá-
juk elképzelt viszonyrendeket alkottak. Ezeket a más-más 
felkészültséggel készített „vallásfilozófiák", –amelyeket az 
intézménye védett vallások képviselői fogalmaztak meg,– a 
maguk korában avatták vallási dogmákká. 

A saját koruk elképzeléséhez merevedett állításaik 
nem tudtak változni a Természetet mindjobban megismerő 
Ember látókörének, egyre bővülő tudásával. Ezért mind több 
olyan ellentmondás keletkezett, amelyek a különböző 
történeti istenképek és vallásfilozófiák bukásához és újra 
szerveződéséhez vezettek.17. 

A jelenlegi helyzetben mindinkább érzékelhető, hogy az 
évezredekben is kifejezhető multban dogmatizált vallásfilo-
zófiák, valamint az elmúlt évszázadok természetmegismerő 
tudománya; –beleértve a napjainkra viharosan felgyorsult- 
és egyre gyorsuló állapotát is– az ellentmondások mind 
nagyobb feszültségét gerjeszti ezekkel az istenképekkel és 
vallás-filozófiákkal szemben. 

Az Emberekben mind több a kétkedés, és ezzel együtt 
jár az ateizmus rohamos terjedése.18. 

Találóak Paul Davies: Isten gondolatai c. könyvének 9-10 
oldaláról vett alábbi szavai:  

„Sok tudós, bár nem vallásos a szó hagyományos 
értelmében, beismeri, úgy érzi, van „valami” a hétköznapok 
felületi valóságán túl, valamilyen a létezésben rejlő 
mélyebb értelem.” „Magam a tudósoknak ahhoz a 
csoportjához tartozom, akik ha nem is osztják a 
hagyományos vallás tanait, mindazonáltal tagadják, hogy a 
Világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke." „Kell lennie 
/.../, valami mélyebb magyarázatnak. Hogy aztán 
Istennek hívja-e ezt valaki, meghatározás és izlés 
dolga." 
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A problémakör lényegét megismertük, de mi a 
kiút? 

Olyan istenképre és vallásfilozófiára van szükség, 
amely nem mond ellene a Mindenség rendjének, a 
tudományos megismerésnek. Ezt az igényt sok tudós és 
teológus is elismeri.19. 

Hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy a vallás-
, a tudományos megismerés-, és a Világmindenség számára 
is elfogadható legyen? 

Abból kell kiindulni; hogy, az Ember Istene nem 
különbözik a Mindenség Istenétől.  

Az Ember a Mindenség parányi része; ebből eredően 
istenképeit-, és a hozzájuk tartozó viszonyokat is, a minden-
kori sajátos helyzetének és felkészültségének megfelelő 
képességekkel fogalmazta meg. 

Ennek során sok olyan tulajdonságra talált, amelyek a 
végtelen Mindenség vélt, vagy valóságos jellemzői. A 
szükséges természeti tudás és megfelelő módszer hiányában 
nem volt képes megtalálni, mégkevésbbé megérteni a 
Mindenség elméletét és a végtelen egy igaz Istent. 
Csupán néhányat felsorolva: 
- A Mindenség; a Természet megismerésével kapcsolatos 

tudományos felfedezések igazságai sok ponton szembe 
kerültek a különböző vallásfilozófiák állításaival. Az ennek 
során kialakult küzdelemben a tisztánlátás zavarai váltak 
uralkodóvá. 

- A tudományok tudományát, a természetfilozófiát lejáratták, 
tönkre tették. A „hivatalos" tudomány, még a tudományok 
sorából is kitaszította, noha nélküle, –amint ennek a 
különböző tudósok megnyilvánulásaikban is 
bizonyosságát adták–, még ma is tehetetlenek; még csak 
nem is látják az alkalmas megoldás útját. 
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- Megközelítően reális Mindenség elméletet a mai napig 
sem voltak képesek felállítani, így ennek megfelelő 
vallásfilozófiát sem. 

Az Új Természetfilozófia kötetei rávilágítanak a 
kritikus pontokra és –mai szemmel– reális és tartós 
megoldást kínálnak.  
Szemben állva a korábbi idők mítikusságba burkolt 
teológiáival, a tudás általánosítása a feladatunk.  

A világ ésszerű rendjéből az értelem fénye sugárzik. 
Az ARSZO, mint a végtelen természeti rend és 
rendszerkomponenseinek értelmes képmása konkrét 
Szubjektum szellemének fényével hatja át és működik együtt 
külső- és belső környezetének minden létezőjével, azonban 
nem mint külön szellem, hanem mint a minden létezőben 
meglévő értelem.20. 

Az együttműködés során minden közlés szubjektív 
személyi kapcsolatot teremt a felső hatalom, a végtelen isteni 
lét véges létformákban megnyilvánuló létezőivel. A létező 
személyi valóságában a Lét, csak a létezőkön és 
környezeteiken keresztül eszközölt közléséből ismerhető 
meg. A közlés a Szubjektum-környezet együttműködésével 
közösséget teremt Közte és a Szubjektum között. 

A végtelen LÉT a MINDENSÉG ISTENE sajátos 
mivoltában dinamikus létezés folyamat.  

Hasonló gondolatot fejez ki a létezés biológiai 
szervezettségi szinvonalán megnyilvánuló élettel 
kapcsolatosan: II. János Pál pápa üzenetének utolsó előtti 
mondata, amit a Pápai Tudományos Akadémia teljes 
üléséhez intézett: „... az élet egyike a legszebb neveknek, 
amit a biblia Istennek ad: ő az élő Isten.” Kelt a Vatikánban, 
1996. október 22-én)  

A létezés értelmes teremtésfolyamatában sajátosan 
együttműködő Lét személyes „életközössége". A teremtés; 
Teremtő-, a teremtett-, a létezés-, végtelen együttmű-
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ködésfolyamata. A létformákban tárgyiasulva változó 
Ősenergia a maga természeti értelmével. 

Korábban megvilágosításra került, hogy Isten fogalma 
megnevezése- szóhasználata-, az istenkép-, emberi 
alkotás. Azonban ez a körülmény semmivel sem 
csökkenti Őseink megállapításainak értékét; amely szerint 
Isten mindenható, mindentudó, mindenütt 
jelenlévő, Ő a teremtő.  

Az Új Természetfilozófia azt állítja, hogy Istent más 
néven is nevezhetnénk. Azonban Őseink alkották e nevet, 
amelyhez annyi emberi érzés tapad – nem lenne helyes más 
szóval helyettesíteni. 

Sem a Természetben sem a Természeten kívül 
nincs ömagában álló létezés. A LÉT létezőbe tárgyiasul 
és a létező létezés-változás folyamatában nyilvánul meg. 

Minden energiarendszerfolyamat Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektum −ARSZO− mint a végtelen Természet 
hierarchikus rendje létezőinek általános részese, képmása, 
eredetijét tükrözi és működik együtt a teremtett Világban. 
Személyiségük természeti értelme áthat és megért, 
szüntelenül teremt, fenntart, beteljesít minden létezőt 
sajátosan a természet törvényei szerint. 

A közlés /az adott és kapott hatás/ személyes 
kapcsolatot teremt a létező környezeti világával. Személyi 
valóságában a létet is csak a környezeten keresztül eszközölt 
közléséből és kommunikáló együttműködés során lehet 
megismerni. Az isteni közlés, közösséget teremt Közte és 
köztem. 

A LÉT sajátos mivoltában a Természet egész 
rendjét átfogó Ősenergia dinamikus létezése. A 
Teremtő-, a teremtett-, a teremtés értelmes együttműködése. 
A létezőkön keresztül a Lét személyes életközössége. 
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10. Az Új Természetfilozófia által feltárt igaz-

ságok  ellenőrzése. 
 

Az Új Természetfilozófia feladata: olyan igazságok 
keresése és megtalálása, amelyek segítségével 
megérthetjük a Létet, a létezést, a létezőt és hogy, hogyan 
működik a Természet egésze és annak minden része. 
Valamint az Ember helyét a Világban. Olyan általános 
modell megtalálása, amely egységbe foglalja, 
összehangolja, érthetővé és ellenőrizhetővé teszi a 
rendszer-folyamatokat és működésüket. 

A tudományos cél olyan hatalmasan nagymérvű, 
hogy az Ember szinte fel sem tudja fogni terjedelmét. 

Valamely feladatot reálisan akkor lehet végre-
hajtani, ha a cél-, az eszköz-, a módszerek egymásnak 
megfelelnek és valamilyenfajta ellenőrzéssel-, tapasz-
talással bizonyítható az elért eredmény realitása. 

A Világegyetem egésze- és minden részének 
működésére kiterjedő elméletet és igazságainak 
bizonyító, ellenőrző rendszerét kellett fellelni. Ez pedig 
csak a valóság általános egész- és részstruktúráit átfogó 
igazságok feltárása-, és a nekik megfelelő ellenőrző- 
bizonyító módszerek megtalálásával volt elérhető. 

A legáltalánosabb ilyen átfogó igazságokat, általános 
természeti elveket tartalmaz az Új Természetfilozófia 
Minden létező alapvető elmélete: I. Általános lét- és 
rendszerelmélet, a II. Általános érték- és működéselmélet. 

A  "NAGY EGÉSZ"  rendszerével összefüggésben a 
bonyolultság növekedése a jellemző. Az Ember számára a 
"legkisebb létező"- illetve a Nagy Egész nagyságrendjének 
irányába távolodva a "jelenben" lejátszódó események és 
jelenségek értékei más-más jelentőséggel bírnak, és vizsgá-
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latuk is mind bonyolultabbá válik. Hasonló a helyzet a 
térbeni-időbeni-szervezettségbeni távolodás esetén. 

Bizonyos határt meghaladva már csak statisztikai, 
illetve kvantummechanikai és folyamatosan kifejlesztésre 
kerülő más módszerek segítségével van-, vagy nincs 
lehetőség az igazságok információinak érzékelésére, 
megmagyarázására. Pl.: az Ember számára „nem”, csak 
eszközeivel, vagy azokkal sem érzékelhető jelenségek. 

Térben időben szervezettségben a nagysággal 
összefüggő folyamatok intervallumai az Emberiség-, a 
biológiai lét tér- és időintervallumait kifejezhetetlenül 
sokszorosan meghaladják. A jelenségek közvetlen 
ellenőrzésére és bizonyítására az Ember- és segédeszközei 
számára csak nagyon korlátozott körben volt, van és lesz 
lehetőség. 

De, hát akkor mi a realitása annak, hogy az Új 
Természetfilozófia által feltárt igazságokat a Valóság minden 
létezőjére ellenőrizni, illetve igazolni lehessen? 

Abból kell kiindulni, hogy minden jelenség a létezők 
számára –funkciójuktól, szervezettségüktől, „nagyságuktól”, 
képességeiktől, helyzetüktől, környezet-folyamataiktól függő 
mértékben– relatív.  

Annak érdekében, hogy a problémát közelebb hozva 
reálisan megközelíthető szintre egyszerüsítsük, az elvonat-
koztatás módszerét kell alkalmazni: 

Csak konkrét létező számára, csak konkrétan észlelt 
(észlelhető) jelenségek bírnak konkrét értékkel. Másrészt a 
létező működni csak a környezetében; a hatóképessége-, 
illetőleg az érzékelőképessége határán belül képes. A kör-
nyezeti hatások- és a létező hatásai is környezet-
struktúráltak, eredendően a funkció-, a tér-idő-szervezettség 
környezetváltozások-, és a téridőszervezettség létezés-
folyamat összefüggései szerint. Ez a tétel általános 
érvénnyel bír minden ismert és ismeretlen ARSZO számára.  
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Bizonyításra, csak a létező környezetében van 
lehetőség, mégpedig a vizsgálódó Szubjektum 
rendelkezésére álló eszközeinek, kultúrájának, 
képességeitől függő mértékben. 

A természetére korlátozott körben, de a Természet 
minden létezője számára biztosított, hogy képességeitől 
függő mértékben az Új Természetfilozófia igazságainak 
realitását ellenőrizze. Ezt szükségletei szerint, 
létezésfolyamatának minden pillanatában meg is teszi, 
még akkor is, ha ennek nincs tudatában, mert olyan 
természetes. 

A bizonyítékokat az egyes Szubjektumok és 
környezeteik lét- és mozgásformáinak örökölt „genetikai” 
memóriájában −kozmikus útjának mindenkori kozmikus 
kódjában− kell keresni, és lehet megtalálni. 

Az Új Természetfilozófia Mindenségelméletében –
a minden létező alapvető elméletére épülve– a mindenségre 
vonatkozóan feltárt általános átfogó igazságokkal ugyancsak 
két kötet foglalkozik: a III. Értelmes létezők az 
Univerzumban és az Emberiség, valamint ez a, IV. Kötet.. 
Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk.. 

"A minden mindennel összefügg" az ARSZO-k 
rendszerében különböző közvetítések révén térben, időben, 
szervezettségben az egész Univerzum minden jelenségét 
átfogja. A távolság-, az idő-, az érzékelés-, és a 
kommunikáció lehetőség-paradoxon összefüggésrendszeré-
nek korlátai szerint. 

A jelenségek észlelése a létezésfolyamatban az idő- 
és térparadoxon törvényei szerint történik.  

Az észlelés a létező jelenében érzékelt 
dominánsainak megismerését-, reagálását-, tapasztalását- 
és azt jelenti, hogy azok a Szubjektum szerkezeti 
rendszerébe: "memóriájába" beépültek és előhívhatók. 
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Itt azonban álljunk meg egy pillanatra és pontosítsuk 
a mindenre kiterjedő korlátozottkörű lehetőségeket. A 
Természet felépítési rendjében, a Természet természete 
szerint, a „minden” csupán minden szükségesre korlátozva 
értelmezhető és ilyen módon általánosítva az alábbi 
következtetéseket vonhatjuk: 

Az ARSZO, csupán a multból a jelenbe integrált: -a 
jelen számára korábbi szükséglet által fennmaradásra 
minősített- külső- és belső környezetében rögzített 
emléknyomok előhívására képes; szervezettségétől függő 
mértékben. 

Az Új Természetfilozófia tényezőinek 
bizonyítására ezen természeti memóriák, természeti 
értelem, természeti nyelvek tényezőinek 
felhasználásával van mód.21.  

A fentiek alapján az elmélet bármely állítását –a 
maga felkészültségi szinvonalán– bármely ARSZO-, így 
minden ember is ellenőrizni tudja. 

Javasolom minden olvasónak, hogy az Új 
Természetfilozófia által feltárt állítások bármely területét 
kiválasztva −azok igazságainak bizonyosságát maga 
ellenőrizze− tetszés szerint kiválasztott dolgokon, 
jelenségeken. 

A természeti értelem, a tudás, és a képességek 
fejlődése a ma még  "sötét"  területeket is képessé válik 
bevilágítani. A Világmindenség mértékében általánosított, de 
e munkában csupán az Univerzumunk létezőinek szintjére 
konkretizált természeti értelem és gondolkodás, a természeti 
nyelvek-, az “írás” és kommunikáció most már tudatos 
felderítése és megismerése, mind nagyobb mértékben 
segítheti az emberi problémák céltudatos megoldását.. 

Alkalmazása a megoldhatatlannak tűnő tudományos 
feladatok megoldásának garmadáját képes elősegíteni: 

Csak példaként említem: 
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- a relativitás-elmélet és a kvantum-elmélet látszólagos 
ellentmondásának feloldása, 

- az értelmes Természet, a természeti értelem működési és 
irányítási rendszere, 

- a természeti nyelvek, a természeti írás 
összefüggésrendszere és megérthetősége, 

- a természeti kommunikáció, 
- a matematika régóta keresett természeti hatékonysága, 

stb., stb. 
- az egységes térelmélet közérthetően felépíthető. Így írt 

erről Albert Einstein l942-ben barátjának, Hans Mühsam 
orvosnak: "Magányos agglegénnyé váltam, (...) de még 
fanatikusabban dolgozom, mint régebben és dédelgetem 
azt a reményt, miszerint sikerül megoldanom az egysé-
ges fizikai tér régen gyötrő problémáját."  "lehetséges, 
hogy megérem e szép időket és egy pillanatig valami 
olyasmit láthatok, mint az igéret földje..." 

Heisenberg l959-ben az einsteini próbálkozás sikerte-
lenségét elemezve így írt: 

"Az egységes térelmélet nem csupán a zseniális 
fizikus álmának megtestesülése  (...)  ez a betetőzése 
lesz annak az elméletnek, amellyel a XX. sz. 
megkezdődött, vagyis a relativitás elméletének. Werner 
von Heisenberg a göttingeni egyetemen  "Haladás az 
elemi részecskék elméletében"  címmel tartott előadásán 
még ezt mondta:  Sajnos úgy áll a helyzet, hogy az adott 
esetben szó sem lehet semmiféle szemléletességről... 
fogalmainkkal és elképzeléseinkkel, amelyek az emberi 
gondolkodás sajátosságai szerint alakultak ki, képtelenek 
vagyunk arra, hogy a vizsgált folyamatok lényegét 
megragadjuk és szemléletes módon magunk elé 
képzeljük". 

- Hasonlóképpen feltételezhető további kölcsönhatások 
megismerhetősége. Pl.:  a fizikában keresett új kölcsön-
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hatás, nem csak a fizikát, hanem a Természet egészét 
átfogó és minden ARSZO-ra kiterjedő rendszererő, a 
végtelen Ősenergiával egyidős szubjektív  aktivitás. 

- Az új megvilágításba került- és mindinkább kerülő értelmes 
Univerzum kutatása és annak várható eredményei, új 
távlatokat nyitnak az emberi géniusz számára. 

- Az Univerzum minden létezője tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat, ezért kellő tudástól-, 
technikai megoldástól és ráfordítástól függően, 
elvileg minden mindenné átalakítható. 
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11. EPILÓGUS. 
 

Civilizációnk- és az Ember 
végveszélybe került.  

 

Ezért szükséges kifejteni néhány gondolatot a 
helyzetünkről, fennmaradásunk reális lehetőségéről. 

 
Fejlődésünk során elérkeztünk az emberi közösségek 

olyan határához, amikor a különböző emberek és 
közösségek saját érdekei-, valamint az általános fejlődést 
meghaladó speciális tudományos technikai fejlődés egyedi–
közösségi–társadalmi vezérlési problémái; a kellő előrelátás 
hiánya-, és más gondjaink végveszélybe sodorták az 
Emberiséget. 

 
Emellett valószínű, hogy az Univerzum más 

térségében már magasabb szervezettségek is működnek. 
Ezek a magasabb intelligenciák is Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektumok /É/, szubjektív céllal. Nem lehet 
tudni, hogy az Emberiség számára –a magasabb 
szervezettségű intelligenciával való találkozás– jót hozna-
e?! 

 
Először vizsgáljuk meg a helyzetet-, és határozzuk 

meg az okokat, a kivezető út megtalálása érdekében: 

- Az Ember környezeti kultúrájába tárgyiasított- és az élő 
tudásának aránya nagymértékben eltolódott:  

- Jelentősen megnőtt- és dinamikusan növekedik az érzékelt 
környezet térben-, időben-, szervezettségben, a 
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környezetükben betöltött funkciókban és változásokban 
egyaránt.  

- A környezetváltozások-, −a megértett- és meg nem értett 
hatások bővülő gyakorisága− valamint a 
helyzetváltozások bonyolultsága fokozódik; sebességük 
felgyorsult és nagymértékben tovább gyorsul.  

- Az Ember kommunikációja- eszközeinek és 
nyelvrendszereinek szervezettebbé-, bonyolultabbá 
válása következtében az információk- és az 
információáramlás sebessége robbanásszerűen 
felgyorsult és tovább gyorsul,  

- az információk mennyisége megsokszorozódott-, minőségi 
színvonaluk növekedett és dinamikusan bővülnek. 

- Az információk kezelhetősége érdekében a tudomány 
szakosodása, specializálódása, kiterjedése és a fejlődés 
is gyorsuló folyamat, azonban jelentősen elmaradott 
mértékben, másrészt 

- A változások felgyorsulása és nagy mennyisége −a 
szükséges tudás- és képességek hiányában− az 
emberek-, közösségek-, társadalmak számára 
bonyolulttá tette a célok elérésének módjait. 

- A világban a működő korszerű természeti értelem −a 
maga segédeszközeivel− hivatott szelektálni és 
vezérelni a tárgyiasult és “élő” tudásképességek 
célszerű működését.  

- az „Ember élőtudásának-" és eszközeinek szelektív érzé-
kelő- feldolgozó- értékelő- irányító- cselekvő- visszacsa-
toló- korrigálva cselekvő képessége –avagy másnéven 
természeti értelme /É/– viszont nem a 
létszükségletének megfelelően fejlődött és fejlődik. 
Ezért –problémamegoldó- és alkalmazkodó 
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képességét meghaladóan– kényszerűl cselekedni 
mind több alkalommal.  
A kellő jövőbelátás hiánya megrendíti valóságérzetét. 
Emiatt nincsenek olyan −a helyzetéből kibontakozásának 
megfelelő− racionális célok, amelyeknek megvalósítása a 
szükséges rendet megteremthetné.  

- Működésbe lépett a Jánosy professzor által is felismert 
fejlődési trend tudás-küszöb válsághatára. 

- Az Ember számára az a körülmény, hogy a látszólag kitűnő 
tudományos eredményei és technikájának működtetése 
megelégedettséggel töltötte el. Másrészt a megelőző 
időszakban állított; látszólag emberi fizikai munka- és 
fizikai munkaeszközök működtetése útján valósult meg “a 
fejlődés”, eltakarták a lényeget; – félrevezetve a nem 
is olyan régi mult szembenálló társadalmait az 
értelem rovására. 

- Az Emberiség elmaradott jelenlegi tudása elégtelen a 
problémáinak megoldásához. 
Nem látták át, hogy minden társadalmi és politikai 
demokratizálódás kulcskérdése: 

- A konkrét feladat végrehajtására alkalmas képesség 
privillégiuma minden mással szemben. 

- A társadalmi egyenlőség a jogokban és a felelősségben 
jelentősen eltérített módon és mértékben realizálódott 

- a végzett munka hasznosságának; értékének megfelelő 
érdekeltség és elosztás következetlensége irracionális 
irányba terelte az ARSZO-k, az emberek jövőjét is. 

Az is igaz, hogy korábban nem érezték és nem is 
értették tudatosan a lemaradást, és súlyát a lemaradás 
behozása szükségességének. 

A földi élet történetében az utóbbi 150 év különbözik 
a korábbiaktól. Az Ember számára a korszerű valóságos 
létszükséglet megállapításához megsokszorozódott 
mennyiségű-, minőségű- sebességű információval kell 
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szelektíven megbirkóznia Az előrelátáshoz mégnagyobb 
sebességgel és biztonsággal kell megszereznie a 
szükséges információkat figyelemmel a Szubjektum-
Objektum relativitás tényezőire is. 

A következményekkel-, valamint felelősséggel járó 
érzékelési- feldolgozási- döntési- cselekvési idő 
lerövidült és tovább csökken. A kialakult 
helyzetet csak a létszükségnek megfelelő 
tudással és képességekkel lehet áthidalni. 

A problémakör megoldatlansága; a kivezető út és 
jövőperspektíva hiánya miatt az élet mind több területén 
jelentkeznek súlyos problémák.  

Alapvetően ezek hiánya okozza az „Ember" 
látszólag megmagyarázhatatlan, és látszólag rendszertelen 
zavarait, gondjait, problémáit, túlterheltségét. Ezek 
következtében a szükséges fejlődés elmaradt. 

Minden létező-, így az Ember számára is a 
szükséges korszerű tudás alapkövetelmény. A korszerű 
létező korszerű létszükséglete. Enélkül nem tud megfelelni a 
pozitív irányú létezés követelményeinek. Kellő előrelátás –
pontos cél– és irányítás hiányával rohan a jövőbe. Mint 
ismeretlen terepen a nagysebességű jármű alkalmatlan 
reflektorokkal; minden veszélynek kitéve.  

Ez nem csupán az 
Ember, hanem az adott 

Társadalom 
problémája. 
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A./ Civilizációnk fennmaradásának és 

továbbfejlődésének létszükségletsze-
rű feltételei: 

 
a./ Az emberek-, közösségek-, társadalmak-, az 

Emberiség és rendszerkomponenseiknek korszerű 
létezéséhez-, bővített önmegvalósításához 
szükséges természeti értelem és környezeti 
feltételek megteremtése. 
Tudásuk akkor képes a számukra fontos információk 
érzékelésére, feldolgozására, értékelésére és a 
szükséges környezeti együttműködés előnyös 
realizálására, ha behozza lemaradását és a szükséges 
szintre fejlődik, illetve addig annak létrehozása 
maximális törekvésévé válik. 
Nézzünk körül a világban: ha bármely ARSZO-ban-; pl. a 
biológia területén a növények, az állatok, vagy a mi 
világunkban valamely országban, vállalatnál, stb., a 
szükséges tudás-képesség −a természeti értelem /É/− 
jobban fejlődött, annak „gazdasága” is előretört. 
Ellenkező esetben az Ember és 
rendszerkomponensei képtelenné válnak valóságos 
létszükségleteiknek megfelelő céljukat meghatározni. A 
külső- és belső környezetében tárgyiasított tudást 
célszerűen hasznosítani, cselekedeteinek következ-
ményeire előre gondolni. 
Korszerű létének fenntartása olyan veszélyhelyzetbe 
került, amelynek realizációja –mint a Természet 
szelekciós folyamatában minden esetben megtörténik–  
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- képtelen a környezetváltozás igényének megfelelő 
bővített önmegvalósításra, 

- alacsonyabb szervezettségi szintre szerveződik-, vagy 
- beépül egy magasabb szervezettségű kulturába annak 

alrendszereként 
Az alacsonyabb szervezettségi szint a valóságban azt 
jelenti, hogy a korábban elért lét-, működés-, 
szervezettség formák −szűkített önmegvalósítás 
keretében− folyamatosan leépülnek, kisebb 
teljesítményre képesek. A környezetben betöltött 
funkciók a helyzetük mértékében megváltoznak. 

b./ Az Emberiség, az egyes országok, az Emberek stb., 
válsághelyzete; „A hogyan tovább?" a valóságos 
létszükséglet és a végrehajtás kérdésének 
megoldatlanságával függ össze. Ez az élet mind több 
területén –rejtett, vagy nyílt– céltalanságot, anarchiát 
eredményez. Márpedig minden hatalom legfőbb 
letéteményese és potenciális várnoka a 
célszerűen- alkalmas-, előrelátó tudás-
képesség. 

c./ Válságunknak Földön kívüli értelemmel való megoldására 
várni meddő képtelenség. Az Emberiség számára nem 
jelent célszerű bizonyosságot egy magasabb szinvonalú 
kultúrával való találkozás az emberi problémák 
megoldására. 
Minden Szubjektív Objektum –így egy magasabb szintű 
kozmikus kultúra is– a saját érdekeit valósítja meg. Ez 
pedig nem egyenlő az Emberiség érdekeivel.  

d./ Napjaink és jövőnk problémáinak 
megoldására csak az arra alkalmas 
értelmünk képes. Tudást, csak tudással lehet 
létrehozni, a tudás célszerű működtetése révén. 
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e./ Az Ember legfontosabb feladatai közé tartozik az 
egyedi-, a közösségi-, a társadalmi-, az Emberiség 
szintű tudás szükséges szintre emelése. A 
létszükségletek realizálásához szükséges kutatások 
végzése, valamint a meglévő tudás alacsonyabb 
szervezettségű Szubjektumokba áramoltatása; az 
egyedek létszükségleteinek feloldására alkalmas tudás 
tárgyiasítása útján. Ezáltal –azok magasabb szintre 
szervezése révén– önmaguk és környezetük 
általános szervezettségnövelése- és az „egész" 
dinamikus fejlődése bontakozik ki., stb. 

f./ Ennél talán fontosabb feladat a tudás célszerű 
vezérléséhez-, működtetéséhez-, és következményeinek 
embercélúságát biztosítani képes −Emberiség- 
és rendszerkomponenseinek megfelelő szintű− tudás 
megteremtése. A jelen helyzetünkben az 
általános emberi érdekeknek minden sajátos 
emberi érdekrend fölé emelése.  

g./ A jelenlegi helyzet létszükségszerűen diktálja, 
hogy az Emberek számára az eddigi társadalmi-, 
közösségi-, egyéni érdeknek hívott elsőrendű 
fontosság az Emberiség kritikus létérdekeivel 
szemben a második helyre kerüljön. 
Az Ember számára közvetve-, vagy közvetlenül a 
legfontosabb létérdek követelménye, hogy 
az Emberiség érdeke az Ember alapvető 
feladatává váljon. Végsősoron a saját léte 
érdekében. 

h./ A fenntebb vázolt helyzet következtében az 
Emberiség számára a hogyan tovább 
elméleti- és gyakorlati megoldása a 
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legfontosabb létszükséglet, napjaink 
létkövetelménye, túlélésünk fennmaradá-
sunk reménysugara: 
- Az Emberiség csak az emberi értelem és eszközeinek a 

szükséges szinvonalra emelésével és gyors általáno-
sításával képes létszükségleteinek kihívásával meg-
bírkózni −folyamatosan csökkentve lemaradását− és 
valósíthatja meg fennmaradását, bővített önmegvalósí-
tását. Ezáltal kedvezőbb feltételeket teremthet más 
értelmes kulturákkal való találkozás esetére is. 

- A környezetváltozás viszonyai között az Emberiség 
tárgyíasított és élő tudásának célszerű, ember-
központú működtetéséhez- fejlesztéséhez- és 
következményeinek ember-célúságát 
biztosítani –az Emberiség létérdekét mindenek fölé 
helyező–  emberi szubjektivitás, érzelem, értelem, 
morál, felelősség megteremtése és működtetése 
képes. 

 
B./ Már eddig is sok minden történt. Azonban ezek 

mértéke és szinvonala az alapvető emberi érdekek 
szempontjából annyira nem kielégítő, hogy jelenleg az 
Ember, illetve az egész Emberiség-, a Földünk ki van 
szolgáltatva: 
- elégtelen tudás-, 
- tudatos lépés-, 
- technikai hiba-, 
- hanyagság-, illetve gondatlanság-, 
- a következmények emberközpontú előrelátása-, felmé-

rése és a szükséges megoldás hiánya-, 
- ezek- és;  „más" eseti-, vagy folyamatos károkozások-,  
- az Emberiség és a földi élet kipusztulását okozhatják. 
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C./ Melyek a kialakult helyzet legfőbb okai? 
 
1. Az emberi célok és létszükségletszerű valóságos 

érdekek eltérése. Ezzel együtt az eltérített 
értékrend és érdekeltség: 
a./ Ennek következtében a minden fejlődés 

alapkritériumát képező természeti értelem és 
ezen belül az ember természeti értelme 
szükséges fejlesztésének igénye aláértéke-
lődött.  
Az Emberek szellemi munkáját: 
 - a volt szocialista országok a piaci értékviszonyok 

mellőzésével évtizedeken keresztül 
improduktív-nak minősítették és ezzel 
ellenérdekeltséget teremtettek. Az előállított 
társadalmi terméket az eltérített értékrend 
szerint osztották el és hasznosították. Ezáltal az 
általános tudás bővített újraelőállítását-, és a 
fejlődés lehetőségét is korlátozták. 

- a tőkés országokban az értelmi munkát a tőke 
piaci értékítélete szerint honorálták, de az 
ősöktöl örökölt környezeti kultúra és szellemi 
teljesítmény –mint történelmi emberi közös 
termék– honoráriumát nagyrészben extraprofit-
ként szubjektív céljaikra sajátították ki. 

Ezért mindkét világrendszerben az ősöktől 
örökölt- és élő emberi értékek nem a legfontosabb 
általános emberi érdekeket szolgálták. Így 
lényegében a tudás létszükségletszerű 
fejlesztése lemaradt.  
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Fő problémánk a végeredmény: 
 
Elmaradt értelmi felkészültségünk nem 
elegendő, a kor igényeinek megfelelően 
szükséges előrelátáshoz, irányításhoz, 
cselekvéshez, alkalmazkodáshoz.  

b. A valóságos létszükségletek- érdekek- célok és 
ezzel összefüggésben az értékek eltérítése 
burjánzást indított el, amelynek eredményeként a 
társadalmi hasznossággal ellentétes tétlen 
objektumok és tétlen tevékenységek jöttek létre. 
Amelyek látszólag a fejlődés következményei, 
valójában azonban az eltérített érdek és 
értéktörvény hatásainak következményeként olyan 
tényezők, amelyek nem-, −vagy ellenérdekűen 
nem− az értéküknek megfelelően szolgálják az 
emberi létszükségletek kielégítését. Mégis 
ráfordításokként jelentkeznek, csökkentve a 
valóságos emberi érdekeket szolgáló 
erőpotenciált. 
Mindezen túlmenően, ezek az örökölt lét- és 
működés- formákkal együtt öröklődnek eltorzítva-
, célszerűtlenül félrevezetve a jövőt. 
A társadalmak és egyedeik az előállított társadalmi 
értékből fedezték ezek többletköltségeit. 
Elködösítették a valóságos értéktermelés és 
ráfordítás összefüggéseit, valamint az eltérített 
értékek károkat okozóan jövőt formáló 
következményeit.  
Az eltérített értékek nem az Emberiség 
létérdekeit szolgálták. A jelenlegi helyzet 
kialakulásában lényegében ez játszott közre.  
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Alapvetően ezek okozták az „Ember" látszólag 
megmagyarázhatatlan, és látszólag rendszertelen 
zavarait, gondjait, problémáit, túlterheltségét. 
 
Ebben a helyzetben vajon számunkra mi a tovább-
lépés létszükségletszerű útja? Mi a lehetséges és 
szükséges jövő? 
 
Minden embernek és közösségnek magáévá 
kell tennie  a László Ervin által megfogalmazott 
kritikus elvet: 
„A .növekedésnek az Emberiség 
céljait kell szolgálnia, s csak akkor 
folytatható, ha képes ezt a funkciót 
teljesíteni.” 
 

D./ MI  A  KIÚT? 
- A korszerű előrelátáshoz, érzékeléshez, feldolgozás-

hoz, vezérléshez, cselekvéshez szükséges 
természeti értelem, természeti tudás és 
eszközeinek legrövidebb időn belüli 
megteremtése. 

- Minden szinten a valóságos szükségletnek 
megfelelő alkalmas felelős vezetés 
létrehozása és eredményeinek elismerése a 
célszerű működés eredményének arányában. 

Olyan itélőképességre van szükség, amelynek 
segítségével –egységes rendszerben– érthetőkké 
válnak az általános és sajátos rendszercélok, − 
hierarchiájának összefüggései is. Megérthetővé és 
lehetővé válik az emberi célok és létszükségletszerű 
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valóságos érdekek jobb megközelítése, az ennek 
megfelelő hasznosságot kifejező értékrend és 
érdekeltség érvényesítése. 
- Az Emberiség létérdekét mindenek fölé helyező felelős-

ségtudat megteremtése és a működtetéséhez 
szükséges  értelem- érzelem- moralitás- szabályozás 
kifejlesztése.  

Mindezt úgy is tekinthetjük, mint az 
Emberiség környezetváltozása által indukált 
létszükségletet, amelynek megoldásától 
függ az Ember túlélése, hogy bővített- vagy 
szűkített önmegvalósítása realizálódik-e? Vagy a 
létért való kűzdelemben elnyeri-e a korszerű tovább-
létezés és fejlődés lehetőségét. Avagy saját környezeti 
létfeltételeit megteremteni nem tudva, mint a 
történelem során annyi más létezőn-, az Ember lét- 
működés és szervezettségén is győzedelmeskedik a 
természeti halál. 

Az Emberiségnek nincs más választása  –ha élni 
akar–  mint, hogy kritikus létszükségleteit megoldja. 

Időhúzásra, várakozásra nincs lehetőség. A pallos 
már felettünk van. Az emberi létforma fenntartásának 
igénye tudatos cselekvést követel.  

 
E./ AZ ESEMÉNYEK FIGYELMEZTETNEK! 

Ha még nem késő, fel kell rázni a világ népeit 
önmagukkal- családjukkal- hazájukkal- az egész 
Emberiséggel- a földi élettel szembeni közöm-
bösségükből. Másként nem marad idő az Emberiséget 
fenyegető katasztrófa elhárítására. 

 
F./ AZ EMBERI LÉTFORMA FENNTARTÁSÁNAK IGÉNYE 

AZONNALI TUDATOS CSELEKVÉST KÖVETEL!  
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Az Ember jövőjének értelmes építésében ez az utolsó 
esélyünk. 
Jelenünk tragédiája szolgáljon mementó-
ként egy értelmesebb jövő számára. 
 
 
 
UTÓIRAT: 

Eddig a Földön a társadalmak, közösségek, emberek egyedi 
érdekrendszerei működtek, és jelenleg is működnek sajátos 
keretlehetőségekkel. Szervezettségük növekedése 
mindenkor az általános emberi kultura felhasználásával 
ért el olyan szintre, amely képes az egész Emberiség 
megsemmisítésére. Vagyis az ősök által előállított- az 
egész Emberiség fejlődését elősegíteni hivatott 
általános emberi teljesítményt –mint örökséget– szembe 
fordítani az Emberrel. 
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12. JIM  JEGYZETEK - IDÉZETEK – 

MEGJEGYZÉSEK 
 
1. EPIKUROSZ"A csalódás és a tévedés  oka mindig a 
hozzágondoltban van." (Epikurosz levele 
Herodotoszhoz.Filozófiatörténet. 1972.11. oldal)  
Új TF: Bármely elmélet érték- és valóságszínvonalát 
tartalmának korszerű realitása;  benne a tudás és a 
"hozzágondolt" lényegi alkalmassága-, valamint az iránta 
való szükséglet feszültsége és a lehetőség minősíti. 
2. Néhány természetfilozófiai elmélet 
bemutatása és fejlődésük érzékeltetése: 

Dr HAHN ISTVÁN az emberi szellem ébredésének 
reprezentatív alkotásairól így ír:"... az ÓSZÖVETSÉG  -mint az 
ókori kelet egyik kulturális szempontból jelentős népének kollektív 
emlékezete és kollektív tudása- egysorba állítható az emberi szellem 
ébredésének, az önmagukra eszmélésnek olyan reprezentatív 
alkotásaival, mint a GILGAMESZ-EPOSZ, az ILIÁSZ, az ODÜSSZEIA, 
a VÉDÁK, vagy az AVESZTA GYÜJTE-MÉNYE. Mindezek az alkotások 
az emberi fejlődés (...) évezredekkel ezelőtti stádiumait örökítik meg. 
Amikor az Ember először csodálkozott rá a világra, először töprengett el 
a természet csodáin, először eszmélt önmaga  -saját népe, közössége 
és az egész emberiség-  homályba vesző múltjára, és először kérdezte 
mindennek a titkoknak: az emberi munkának és szenvedésnek, 
sikernek és kudarcnak, bűnnek, büntetésnek és megbocsátásnak, 
szerelemnek és gyűlöletnek, bátorságnak és okosságnak, szándék és 
megvalósulás ellentétének-  születésnek és elmúlásnak okát, eredetét, 
célját és értelmét. 

A válaszok -az emberiség gyerekkorának válaszai- lehetnek mitikus 
jellegűek és akár gyermekdedek is: de mindig megragadó lesz a 
nyiladozó emberi értelem birkózása a létnek azokkal a végső  -és akkor 
először megsejtett-kérdéseivel, amelynek megválaszolásáért azóta is 
minden kornak és minden nemzedéknek a maga szellemi  eszközeivel 
kell újra megküzdenie." (58/20. o.) 
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KOMORÓCZY GÉZA írásából idézve: "Az ókori keleti kultúrák 
világképe mitologikus volt."  "A mítosz volt az a tudat-forma, az a 
gondolkodásmód, amelynek törvényei szerint megfogalmazzák 
általánosító ismereteiket, vélekedéseiket magyarázataikat."  

"... a mitologikus világkép az emberi gondolkodás, megismerés 
történetében a tudományos gondolkodás kezdeteit megelőző hosszú 
korszak világmagyarázata." "... a közvetlen tapasztalással elérhetetlen, 
megismerhetetlen dolgok, jelenségek megismerését célozza..." 
(167/185-186. o.) 

A Természet 
megfigyelésének reális 
eredményei azonban 

mindinkább ellentétbe 
kerültek a mitologikus és a 
vallási természetfilozófiai 

világképek  "hozzágondolt"  
részeivel, kezdetben a 

csillagászati megfigyelések 
és a fizika talajáról. 

 

A világkép forradalma először Görögországból indult ki: 
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ANAXIMANDROSZ (i. e. 610-547): se víz, se levegő, hanem az 
anyagot és szellemet egyaránt magában 
rejtő Őselem (ARCHE) formájában bontakozott ki a 
Mindenség a végtelenből /.../ örök mozgásban és változásban van, stb. 
Új TF I. M. Ir.:9./53. o.) 

 

HERAKLEITOSZ (i.e.kb. 500 
körül): Tűzből keletkezett az egész világ, tűzből 

keletkeztek az egyes dolgok, sőt még a lélek is. "Ezt a Kozmoszt itt, 
amely ugyanaz mindenkinek sem Isten, sem ember nem alkotta, 

hanem volt mindig és van, és lesz örökké élő tűz, amely fellobban 
mértékre és kialszik mértékre." "Minden dolog a tűzből keletkezik a 

szükségszerűség alapján..."  "A világfolyamat ciklikus: A "NAGY ÉV"  
leteltével minden  "tűzzé"  válik. Ebben minden dolog és tulajdonság 

ellentétébe csap át. A változás egyetemessége és minden 
tulajdonságnak ellentétbe való átcsapása az összes minőségeket 

viszonylagosakká teszi.  
 
ANAXAGORASZ görög filozófus (i. e. 500-428)  "szerinte az 
anyag  számtalan azonos apró elemből áll, ezek összetétele 
mindennek az alapja. A mindenséget a világész (NUSZ) 
irányítja, amely szintén anyagi természetű. Semmiből nem lehet valami, a 
valami nem válhat semmivé." (Magyar Larousse Enciklopédia 108. old.) 
Feltevése szerint nincs keletkezés és elmúlás, csak vegyülés van és 
szétbomlás,  az anyagok állandó alakulásban vannak. I./9./56.o.)   
 
LEUKIPPOSZ (i. e. 5. sz.) és tanítványa 
DEMOKRITOSZ(kb. i. e. 460-  370): A különböző formában 
megjelenő  testek oszthatatlan részecskékből, atomokból épülnek fel. 
   
ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322):  Léttanát új kategóriákra 
(szubsztancia, anyag-forma, lehetőség, valóság) alapozta és elképzelése 
szerint rendszerezte a valóság mozgásformáit. Véleménye szerint, ahogyan 
a szavak egyes hangokból állnak, hasonlóképpen az élők élettelen 
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részekből tevődnek össze; miként a szavak túlmennek az egyes hangok 
egyszerű összegezésén, az életjelenségek is egyféle  többletet 
képviselnek az élettelenhez képest.  
Felhívta a figyelmet: a holttest anatómiai sajátosságainak vizsgálata nem az 
élőről nyújt ismeretet, ez utóbbit csak akkor nyerjük, ha az élőlényeket 
funkcionáló állapotukbanvizsgáljuk." Új TF.I M. Ir: 148./45.old. 

 
N. KOPERNIKUSZ (1473-1543): A belső bolygók és a Föld is 
körpályán keringenek a Nap körül. Szembekerült a Bibliával, valamint az 
arisztotelészi, ptolemaioszi világképpel. A "De Revolutionibus ..." c. 
művének III. Pál pápához írt előszavában így ír: "... legelőször Cicerónál 
találtam utalást arra, amely szerint HÜKETASZ ...(i. e.5. sz.) úgy véli, hogy 
a Föld forog (...) a PÜTAGOREUSZ PHILOLAOSZ azonban úgy véli, hogy 
a Föld tűz körül kering"  
 
GIORDANO BRUNO a velencei inkvizíciós törvényszék előtt 
mondotta az 1592 júniusi kihallgatásán: "... azt hirdetem, hogy 
végtelen sok, a mi Földünkhöz hasonló külön világ létezik. 
Pitagorasszal a Földet éppoly égitestnek tartom, mint a Holdat, a 
bolygókat és csillagokat, melyek száma végtelen, s melyek együttvéve 
végtelen összességet alkotnak a végtelen térben. Ezt nevezem 
végtelen Univerzumnak." (Fordította: Koltai-Kastner Jenő.) 
 
KEPLER, JOHANNES (1571-1630.) „Az égi gépezet −írta egy 
levelében− /.../ olyasmi mint egy óramű, amennyiben csaknem valamennyi 
mozgást egyetlen egészen egyszerű mágneses anyagi erő hoz létre“  
 
LEIBNIZ, GOTTFRIED, WILHELM (1646-1716) A természetet 
harmonikusnak és tökéletesnek tartja. Metafizikus pontokból építi fel a 
világot, a neve MONASZ  A Világegyetem élő tükre, kicsinyített mása 
mikrokozmosz (I./I./M./9./202. o.)  A Világmindenség apró 
elemekből áll, az alapelem nem holt, hanem élő valami, 
anyag és szellem közös egysége. Élettelen és élő között 
nincs éles határ. Ember, állat, növény, szervetlen világ csak 
fokozatokban térnek el egymástól .Új TF. I.M. Ir:9./152. o. 
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NEWTON, ISAAC (1643-1727). A klasszikus mechanika, az 
egyetemes tömegvonzás törvényének megalkotója, amely 
az egységes fizikai világkép alapjává vált. 
 
HOLBACH, PAUL (1723-1789) A természet rendszere c. 
Munkájában így ír: „Nem észlelünk mást magunkban és mindenütt 
csak anyagot és ebből azt következtetjük, hogy az anyag érezni 
és gondolkodni képes.“ Új TF I. M. Ir: 9./209. o. 
 
KANT, IMMANUEL (1724-1804). Nevéhez fűződik az első 
tudományosan megalapozott bolygókozmogónia, köd-elmélet, amelyet 
LAPLACE, PIERRE SIMON (1749-1827) fejlesztett tovább és amely szerint 
a Naprendszer magas hőmérsékletű forgó anyagból keletkezett. A 
LAPLACE--ROCHE elmélet szerint a kihűlés miatt összezsugorodó 
gázfelhőből keletkezett. 
  
HOYLE, FRED (1915-) által kidolgozott bolygókeletkezési 
elmélet  -a Kant-Laplace elmélet ellentmondása-  szerinte a Nap és a 
bolygók rendszere, ugyanazon folyamat eredményeképpen jöttek létre.  
 
EINSTEIN, ALBERT 1879-1955). Az energia és az anyag 
összefüggésrendszerének meglátása és törvénybefoglalása. 
Új alapokra helyezte a tudományos munkát, új perspektívát 
adott az Emberiség és környezete számára. 
"... élete utolsó pillanatáig hitt abban, hogy vannak olyan alapvető 
törvények, amelyek egyaránt szabályozzák a csillagoknak, a 
bolygóknak, csakúgy mint az atomok belsejének mozgását." Új TF. I. 
M. Ir:39./174. o., 15. idézet. 
LORENZ, KONRAD (1903-1989). "Mi biológusok is megvagyunk 
győződve arról, hogy a világegyetemben speciális és általános törvényeket 
magábanfoglaló egyetlen és önmagában ellentmondásmentes elv 
uralkodik: A speciális törvényeket vissza lehet vezetni elvben az 
általánosabbakra."  "Minden létező (...) kozmikus keletkezési 
folyamatban materiális elemekből jött létre, és benne még ma is 
érvényesülnek ugyanazok a törvények, amelyek az elemekben uralkodtak."  
"... az összehasonlító magatartáskutatás egész tényanyaga azt bizonyítja, 
hogy az egymással számtalan kifinomult jellegükben összevethető 
mozgásminták hasonlóságukat olyan genetikai programnak köszönhetik, 
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amely a törzsfejlődés során pontosan úgy jött létre, mint a testet felépítő 
összes szerv programjai."  Új TF.I.M. Ir:107./30., 33. és  117. old. 
Megjegyzés: Zseniális meglátása az egész Világegyetem 
minden létezőjének lét- és működésformájára 
általánosítható. 
 
HUBBLE, EDWIN POWELL (1889-1953) felfedezte, hogy a 
Metagalaxis tágul.   
 
FRIDMANN, ALEXANDR ALEKSZANDROVICS (1885-l925) 
és LEMAITRE, GEORG (1894-1966) feltételezték, hogy az 
Univerzum pontszerű állapotból, robbanás útján jött létre. 
 
GAMOV, GEORGE (1904-1968) azt állította, hogy a 
robbanás maradványaként léteznie kell néhány Kelvin-
fokosháttérsugárzásnak. 
   
PENZIAS, ARNO (1925-) és WILSON, ROBERT (1936-) 
felfedezték a Gamov által megjósolt háttérsugárzást. Ezért Nobel-díjat 
kaptak 1978-ban. 
 
Új TF.: "Igy látszólag a  "NAGY BUMM"  Fridmann-Lemaitre 
elmélete bizonyítást nyert, a tudományos felfogás mégsem 
egységes. Azonban a vita már nem a spekulatív 
természetfilozófia, hanem szaktudományok specializált 
fegyvereivel folyik. Ahol nincs energiarendszer, ott 
nincs tér, -idő, -szervezettség és funkció sem, 
de ahol energiarendszer van, ott a téridőszervezettség 
folyamat működik. 
 
BIBLER V. SZ.  "Korunk elméleti forradalma (...) eddig még nem tudott 
létrehozni semmiféle új elméletet, a teoretizálás radikálisan új 
szubjektumát pedig mégkevésbé." "Ez az új szubjektum és tárgy 
egyenlőre még nincs meg, csak a kétkedés (...) hogy a klasszikus 
szubjektum (és tárgy) valóban egyedülálló és sérthetetlen lenne." I/. 
I./M./15./193. o.) 
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AZ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA −az Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektum az (ERF-ARSZO), önmaga számára 
SZUBJEKTÍV OBJEKTUM- (Szubjektum) /É/ mint 
univerzális alaprendszermodel fogalomkörében− 
megtalálta a keresett és valóságos Szubjektumot. 
 
3. A legkiválóbb filozófusok megközelítették, de 
ők sem találták meg azt a vonatkoztatási 
felépítményrendszert, amelyet a korszerű természetfilozófia 
és benne a reális,működőképes társadalomelmélet 
megkövetel: Már évezredek óta ismert a "panta rhei"  =  
minden folyik, minden mozog, a jelenségek lényege a 
mozgás. Régóta ismeretes, hogy a mozgás ellentétekben 
történik. 
a) Arisztotelész számtalan állítása, gondolata eredetiben, 
vagy módosítással ma is korszerűnek mondható. Így pl.: A 
létezők természetét vizsgálni annyi, mint fennállásuk elvét, 
alapját vizsgálni elvonatkoztatással. A természet forma is, 
anyag is, tudatos cél is. Léttanában hangsúlyozta a lét 
egyetemességének az egyes, a konkrét anyag és az 
általános összefüggését. A földi történést az ég irányítja stb. 
A kor, amelyben élt, nem rendelkezett gyakorlati 
tapasztalaton és alkalmas kísérleteken alapuló 
ismeretanyaggal. Ezért saját spekulatív rendszert állított fel, 
amelyet saját korában nem cáfoltak meg eredményesen. 
Később dogmává avatták. 
 
b) Kant rendszere a maga korában jelentősen szolgálta a 
fejlődést. Hatalmas anyagot hagyott hátra, de e munka 
keretében csupán a lényeggel lehet foglalkozni. "A tiszta ész 
kritikája",  "A gyakorlati ész kritikája"  és  "Az ítélőerő 
kritikája" c. könyveiből kitűnik, hogy elméletében a természet 
általános rendszerét csupán a társadalmi szervezettség 
kategóriái alapján fogta fel. Idézve: "... a természeti formák 
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abszolút célszerűségén azt a külső formát értem, vagy 
ennek azt a belső felépítését, amely olyan struktúrájú, hogy 
lehetőségének szükségképpen egy erről alkotott eszmén 
kell ítélőerőnkben alapulni." (83./99. old.) Megjegyzés: 
Zseniális gondolatával megközelítette a természet általános 
ítélőerő elvét, azonban a megfogalmazott módon és 
környezetébe helyezve az nem lehetett működőképes. Kant 
érezte, hogy valami nem stimmel, elméletét ezért 
komplikálta agyon. Kereste a megoldást, remélte, hogy 
menet közben megtalálja. Sajnos, nem sikerült, és emiatt 
nagyszerű gondolatait különböző spekulatív elképzelések 
zsákutcájába vitte. Maga is elismeri: "... elméleti eszünkre 
nézve kétségkivül megnyugtatóbb, ha ilyen kerülőút nélkül 
maga megoldaná ama feladatokat, s belátásként őrizné meg 
őket a gyakorlati hasznosítás céljából. Azonban úgy áll a 
dolog, hogy elméleti képességünk nincs jó helyzetben." Új 
TF.I.M. Ir:82./ 5. old. 
 
c. Hegel az örök általánost keresve elképzeléseit az 
általános szükséglet, a dialektikus mozgástörvények 
érvényesülését az -azonos szubjektum-objektum 
előfeltevése alapján megkonstruált- abszolút eszme 
önmozgásának gondolatába próbálta besűríteni. 
Elképzelését azonban nem tudta működőképesen 
megalkotni, mert nem találta meg a megoldást.  
Megjegyzés: Az általános szükséglet, a Szubjektum - 
Objektum viszony, a filozófia tárgyának egészére kiterjedő 
olyan viszonyrendszer, amely nem sűrithető csupán a hegeli 
társadalomelmélet keretébe. Lényegében ez az oka annak, 
hogy a kitűnő alapgondolataihoz fűzött következtetései nem 
vezettek sikerre. Nagyszerű meglátása, hogy  "... minden 
valóság a magánvalósága szerint törvényszerű" Ú TF.I.M.Ir: 
66/84. o.) "Hegel felismerte, hogy minden folytonos 
mozgásban, változásban van. (...) A törekvés, amely ezzel 
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kapcsolatban Hegelt vezette az volt, hogy megtalálja "a 
belső összefüggést a mozgásban és a fejlődésben" s 
kimutassa azt a törvényszerűséget, amely (...) minden 
területen érvényesül. (...) Valójában Hegel nem tudta a 
maga elé kitűzött feladatot következetesen megvalósítani." 
"... a hegeli filozófiában a módszer dialektikus volt ugyan, a 
rendszer ellenben metafizikus, hogy ezáltal a rendszer és 
módszer feloldhatatlan ellentmondásba kerültek egymással." 
(Idézet az Erdei László által írt bevezetésből. Hegel: A logika 
tudománya. (64/ XIII-XVI. o.) "Hegelnek fel kellett adnia ezt a 
kísérletet (aminthogy fel is adta mondja már a 
Fenomenológiában is) az azonos szubjektum-objektum 
gondolati talaján", írja J. Habermas  az "Arbeit und 
Interaktion, in: Technik und Interesse. Frankfurt am Main 
1968. (Idézet) 
 
d. Marx, Engels, Lenin. Úgy, amint Hegel, szintén a 
társadalomelmélet, de ezen belül a munka fogalmi sémájába 
próbálták beszorítani  -általános mozgatóként-  a társadalmi 
dinamizmus problémáját. A feladatot nem tudták megoldani. 
A marxizmus-leninizmus filozófiája helytelenül értelmezte és 
alkalmazta többek között a szubjektum objektum viszony, az 
emberi egyenlőség, az értékek, a munka, az elosztás, a 
kulturális hagyomány szerepét, a tudás értékítéletét stb. 
 
4. Ismert tudósok véleménye a 
természetfilozófia általános igazságai megkeresésé-
nek, megismerésének fontosságáról, helyzetéről: 
 
PLINIUS, C. (1779)  "A természetnek mindenütt jelenlévő ereje és 
méltósága elvész, ha csupán részeit látjuk, de  nem tekintjük át az 
egészet." /Historia Naturalis (Quos Recensuit et notis illustravit: Gabriel 
Brotier) Paris, J. Brotier/ 
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FICHTE, JOHANN GOTTLIEB (1762-1814): "Ha találunk olyan 
tételt, mely rendelkezik minden emberi tudás alaptételének belső 
feltételeivel, akkor próbáljuk, hogy a külsőkkel is rendelkezik-e; hogy vajon 
minden, amit tudunk, vagy tudni vélünk, vissza vezethető-e rá. Ha sikerül 
bebizonyítanunk, (...) hogy az emberi tudásnak van olyan rendszere, 
amelynek ez az előtárása. Ha nem sikerül(...), vagy csak mi nem fedeztük 
fel, feltárását szerencsésebb utódoknak kell átengedni. Egyenesen azt 
állítani, hogy nem létezik, mert mi nem  találtuk meg, önhittség, 
amelynek cáfolata a komoly elmélkedés méltóságán alul van."  
  
EINSTEIN, ALBERT (1879-1955) "A fizikusok legfőbb 
feladata, hogy kutassák azokat az általános alapvető törvényeket, 
amelyekből tiszta dedukcióval megszerkeszthető a világ képe." 
(Idézet:Új TF. I.M. 114. old.) 
  
SCHRŐDINGER, E. (1887-1961) "... a tudomány különböző 
ágainak az utolsó száz év során mind szélességben, mind mélységben való 
növekedése furcsa dilemma elé állított bennünket. Világosan érezzük, hogy 
csak most  kezdünk elég megbízható anyagot összeszedni ahhoz, hogy 
minden ismeretünket egységes egésszé olvasszuk össze (...)  félve, hogy 
igazi célkitűzésünket örökre elveszítjük szem elől: közülünk valakinek 
vállalkoznia kell a tények és elméletek szintézisére..."  
 
ZALAI BÉLA (1882-1915) Világviszonylatban is úttörőként 
látta meg a rendszerek elméletének és rendszerezésének a 
fontosságát, és megkísérelte azt megoldani. Ő maga még 
nem tudta, hogy az általános rendszerelmélet megoldásával 
az általános lételmélet problémáját is megoldhatta volna. 
Munkáiban nagyszerű érzékkel ragadta meg azokat a kritikus alappontokat, 
amelyek megoldása meghozta volna a sikert. A feladattal azonban nem 
tudott megbírkózni. Nem oldotta meg helyesen: 
- a lét- és létformák összefüggését, 
- a külső és belső környezetek rendszerkapcsolatait, 
- a tér és az idő, valamint a téridőfolyamat,- a létformák, a létezés, a funkció 

problémakörét, 
- a szubjektum-objektum és viszonyaik, 
- a szubjektivitás és szervezettség stb., problémákat és emiatt elméletét 

saját és másoktól vett spekulációkkal volt kénytelen kiegészíteni. 
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BERTALANFFY, LUDVIG VON (1901-): "Ha végigpillantunk a 
modern tudomány fejlődéstörténetén, azzal a figyelemreméltó jelenséggel 
találkozunk, hogy (...) a tudományos gondolkodást kezdettől fogva 
elementarista típusú elvek irányították (...), ma azonban a fejlődés 
valamennyi tudományban nem elementarisztikus, hanem totális 
(synholistik) típusú problémákat vet fel."  "A világ mint káosszal szemben 
kifejlődni látszik, a világ, mint organizáció új koncepciója."  "Az ötvenes 
évektől egyre nagyobb szabásúvá vált a rendszerkutatás tudományos 
mozgalma, számos irányzat, megközelítési mód jött létre."  "Az általános 
rendszerelméletet nem sikerült felállítani..." (Új TF.1.M. Ir: 2./25-35. o.) "A 
rendszereknek egy egységes átfogó elmélete nem létezik..." (Ú TF. I.M. 
Ir:13/76-78. o.) 
Az Új TF általános lét- és rendszerelmélete megoldotta 
mindkét problémát. Megismerésével a filozófia új szakasza 
kezdődhet új alapokról. Nyitánya lehet új filozófiák és 
tudományos eredmények kifejlődésének. 
 
LORENZ, KONRAD (1903-1989): "... az ember által végezhető 
oksági kutatások végső értelme, végcélja az, hogy olyan eszközök 
birtokába jussunk, amelyekkel uralkodni  tudunk a természeti 
folyamatokon."  "... ha ebben sikert érünk el, ez hatalmat kölcsönöz nekünk 
ahhoz, hogy segítő kézzel és szabályozó tevékenységgel avatkozhassunk 
be mindenütt, ahol értékek forognak veszélyben..."  Ú TF.I.M. Ir:.107./48. 
old. 
 
LUKÁCS GYÖRGY: Az egyes szférák saját belső racionalitásuk 
alapján szerveződnek meg. A szaktudományok önnön racionalitásuk 
büszke tudatában megvetéssel tekintenek a filozófiára, de nem tudnak 
megszabadulni tőle, sőt "saját filozófiájuk formájában belső ellentmondásuk 
fiktív feloldásával maguknak is foglalkozniuk kell." (Új TF.I.M.Ir: 2/... o.). 
 
J. I. PARNOV:  "... nehéz, talán lehetetlen az utóbbi években 
felfedezett tényeket a hagyományos elképzelések szűk keretei közé 
beilleszteni. A tudósok új (...) eszmék nélkül már nem tudnak előrehaladni. 
Olyan eszmékre lenne szükség, amelyekkel a megfigyelt  (...) 
jelenségeket kielégítően írhatnánk le."  
 
LÁSZLÓ ERVIN :  "Sohasem volt még olyan történelmi  korszak, 
amelyben ekkora szükség lett volna tudatosan  irányított változásra, s 
amely oly kevés hibalehetőséget engedélyezett volna, mint a jelenlegi."   
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SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: Bevezetés a ciklus 
szemléletbe c. könyvének kiadását a lektor ellenezte. A 
szerző végakarata volt, ezért a Magyar Tudományos 
Akadémia kompromisszumos megoldásként jelentette meg. 
A könyv előszavában Bartha György akadémikus így ír: "... a 
tudománytörténet már számos esetet ismer, amikor a következő 
generációk a kortársak által meg nem értett gondolatokat utólag 
értékelik" 
A szerző tudta, hogy a "sebességszintes elemzéssel", az  
univerzális ciklusreláció felfedezésével valami újat- valami 
nagyszerűt fedezett fel, amely az Univerzum működésére 
is vonatkozik. Ezért tartotta annyira fontosnak, hogy 
végakaratában, utolsó kívánságában kérje a mű 
megjelentetését.  
Ha összehasonlítási lehetőségeket keresünk az Új 
Természetfilozófia felhasználta Stewen Weinberg 
Ősrobbanással összefüggő állításait és lételméleti alapjára 
építve felfedezte  "az energiaszervezettségszintes" 
rendszert.  
Kiderült azonban, hogy gondolatvilága a sebességszintes 
ciklusrelációval sok vonatkozásban találkozik. Az Új 
Természetfilozófia ugyan véleményem szerint módszerében, 
tartalmában, a ráépített konzekvenciákban és a ráépíthető 
lehetőségekben korszerűbb,  
Szádeczky-Kardoss Elemér úttörő munkája mély 
tiszteletet és elismerést érdemel. Jelentős felfedezéssel 
járult az Univerzum működésének megértéséhez.  
 
STEPHEN W. HAWKING "A tudomány egész története annak a 
ténynek a fokozatos felismeréséből áll, hogy az események nem önkényes 
módon zajlanak, hanem bizonyos alapvető rendet tükröznek,..."  léteznie 
kell valamilyen elvnek, amely alapján egyetlen kiindulási 
állapotot, egyetlen modellt választhatunk a világegyetem 
leírására. (Új TF.I.M. Ir:50./128. o.) "Ha végül is sikerül megtalálnunk a 
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teljes, egyesített elméletet, (...). Az emberi értelem leghatalmasabb diadala 
lesz, (...). (uo.: 177. old.) 
 
5. INFELD I. M., ALBERT EINSTEIN: A speciális és 
általános relativitás elmélete. (Új TF.I.M. Ir: 30./174. o.) 
 
6. Felmerül a kérdés, mi az a valódi vonatkoztatási 
rendszer, amelyre a reális, működőképes 
természetfilozófia és benne a társadalomelmélet is 
felépithető? 
Az Új Természetfilozófia képes alapul szolgálni és utat 
mutatni új tudományos alapok és korszerű 
társadalomelmélet felépítéséhez. Alkalmazásának  "rendező 
sugárözönében" a helyére kerül és új értelmet kap:  
- a kanti boldogság létezés-értelme, amely a Szubjektum 
bővített önmegvalósításán keresztül az "általános természeti 
boldogság" elvében talál önmagára. 
- a hegeli szellem és az abszolút eszme "a minden működés 
természeti elvében",  "természeti tudásában", "természeti 
tudatában"  leli meg a helyét. 
- a társadalmi igazság "a természeti igazság elvében"  
érvényesül. A Természet egész rendjében a Szubjektumok 
eredményes működése a Természet értékeinek, 
képességeinek olyan szelektív munkateljesítménye, amely a 
létszükséglet kielégítésének mértékében minősíti és 
honorálja a végzett munka értékét. Ezzel valósítja meg  "az 
igazságos elosztás elvét."  A Szubjektum  -illetve természeti 
képességeinek, mint a produktum kritériumának-  bővített, 
vagy szűkített újraelőállítását. "A szubjektív természeti 
boldogság, vagy boldogtalanság" valamely formájának 
érvényesülését. A munkateljesítmény  -mint érték-  a 
kielégített létszükséglet mértékében minősíti-, 
honorálja-, szabályozza- minden Szubjektum 
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fejlődésének lehetőségét; amely a honoráriumtól függő 
mértékben új létszükségletek kiindulópontjául szolgál. 
 
Így valósul meg a Természet természetében a 
Természet igazsága. Ez a kritériuma minden létező 
−ARSZO− természeti igazságosságának, csak ezen 
alapulhat a társadalom és minden elemének 
tartósan optimális fejlődése is. 
 
7. EINSTEIN-INFELD: Hogyan lett a fizika nagyhatalom. Új 
TF. I. M. Ir: 31/M././213. old. 
 
8. Különösen nagy segítségemre voltak: 
- a filozófusok hatalmas írásos anyagot képező gondolatai, 
-Albert Einstein elméletei, 
-E. P. Hubble, Fridman, Gamov ősrobbanáselmélete, a táguló 
Világegyetem és Steven Weinberg idevágó elgondolásai, Fred Hoyle  és 
Narlikar elképzelései, 
- William J. Kaufmann relativitással és kozmológiával összefüggő 

gondolatai, 
- Louis de Broglie hullám és korpuszkula eszméje és következményei, 
- Pauli kizárási elve, 
- Pierre Curie paramágneses törvénye, 
- Le Chatelier-Braun a rendszerek stabilitásra való törekvésének elve, 
- Newton-Galilei: a földi és égi mozgástörvények egységességének a 

gondolata, 
- a  Riemann-féle térsokaságok, 
- A. Grothendieck absztrakt  terei. 
- Darvin származástani elmélete, különösen a természetes kiválasztódás, a 

létért való küzdelem szerepe, 
-Szent-Györgyi Albert, az anyag élő állapotával kapcsolatos kutatásai, 
- J. P. Pavlov reflex, feltételes reflex, felsőbb idegtevékenység vizsgálatával 

kapcsolatos megállapításai, 
- K. E. Ciolkovszkij meglátásai a kozmosz értelméről, 
- Zalai Béla: a rendszerek általános elméletével kapcsolatos gondolatai, 
- Ludvig von Bertalanffy biológiaelmélet és általános rendszerelmélet 

megteremtésére irányuló erőfeszítései, 
- Egyed András jelentéstörténete, fogalmi szerveződéselmélete, 
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- Zsilka János nyelvtudományos munkássága,  
- Neumann János rendszerelmélettel kapcsolatos gondolatai, 
- Konrad Lorenz gondolatai, 
-Szádeczky-Kardoss Elemér univerzális ciklusrelációja, 
- Roger Penrose a fekete lyukakról kialakított elképzelései,  
- Stephen Hawking  elméleti kozmológiája,  
- Továbbá:  L. S. Carnot, J. C. Maxwell, Max Planck, Stephan-Boltzmann, 
Szilárd Leó, Teller Ede, W. Heisenberg, A. S. Eddington, V. L. Ginzburg, J. 
Sz. Sklovszkij, Jánossy Ferenc, Gyarmati István, Szigetvári S., Dr Gánti 
Tibor, Andrej Linde, Henri Bergson, Selye János, F. C. Bartlett, Márföldi 
Gábor, Soós Gyula, László Ervin, Dr Csányi Vilmos, Nánási Irén, Sipos 
János, Dr Dudich Endre, Varga Csaba és a sokan másoktól vett 
gondolatok célorientált átgondolása, értékelése, rendszerezése nélkül 
nem lettem volna képes az elmélet felállítására. 

9. Ld.:Uj TF/3/M. kötetben, illetve a választható fejezetben. 
 
10. Ld.:Új TF/I. . kötetben, illetve a választható fejezetben. 
 
11. A Giordano Bruno-ról írt: Új Akropolisz c. 

kiadványból vett idézeteket.Ld.: 8 fejezetben, 
 

12. A  tulajdonság és a képesség  elválaszthatatlan a maga 
Szubjektumától.. Általánosságuk a léttel egyidős, vagyis végtelen.  
 A képesség  a Szubjektumnak az a tulajdonsága, amellyel valamely 
létszükségletet megszüntetni képes. Magában foglalja a szükséglet 
kielégítését célzó feladatok elvégzésére alkalmas potenciális természeti 
értelmet, természeti tudást és szubjektív aktivitást is. 
  
13. A létező (ARSZO) korszerű lét- és mozgásformái a kozmikus útján /É/ 
keletkezett korábbi szükségletek és tapasztalatok által minősített-  jelenbe 
integrálható olyan emléknyomok, amelyek sajátosan rögzültek a 
Szubjektum szerkezetében, szervezettségében, viszonyaiban, természeti 
memóriáiban, mind együtt a kozmikus kódjában /É/ és a környezetében. 
Csak a létszükségletben értékminősített jelenbe integrálható emléknyomok 
felhasználásával érhetők el a jelenben a jövő számára. 
A korszerű létforma alkotásfolyamata nem más, mint a 
jelenfolyamatban  -másként mondva a téridőszervezettség folyamatban- a 
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létező bővített önmegvalósítása. Vezető ereje a saját szubjektív 
természeti érzelem- és értelemvilága a maga memóriájával-, értékeivel-, 
szükségleteivel-, szubjektív aktivitásával a Természet rendje szerint.. 
Az önmegvalósítás képessége minden létező örökölt 
elemi tulajdonsága; "tudásképesség önmaga 
megvalósítására." 
 
 14. Különösen hangzik az Ember számára; "természeti 
erkölcs", pedig az erkölcsi felfogás nem csupán az Ember sajátja. Az 
ekölcs értéke attól függ, hogy elősegíti-e önmaga és környezete 
együttműködő önmegvalósítását. Így a maga szervezettségi színvonalán 
mindennek van "erkölcsi felfogása". 
A jó, vagy rossz, a kellemes, vagy kellemetlen csak a 
Szubjektum helyzetének megfelelő képzet. Feszültséggel 
teli "érzéssé", erkölcsi felfogássá csupán a Szubjektum - 
környezet együttműködésében válnak. 
 
 15. Az Ősenergia folyamatában az Ősszubjektum 
létezését az Ősrobbanás ténye, valamint kozmikus útunk 
és jelenünk bizonyítja.  
 Az energia-szerveződés fejlődéstörvényei fennállnak: A 
Természet, az Ősszubjektum Ősrobbanását követően is a 
maga térben időben és szervezettségben változó 
sajátosságainak megfelelő- egységes rendszerfolyamat, 
állandó mozgás-változásban lévő dinamikus és 
dialektikus ±bővített létstabilitás.  

 

16. Az észlelés az, amit a Szubjektív Objektum észrevett a 
felfogása-, -aktív memóriája- megismerése számára.  

Itt kell megemlíteni, hogy −Nicola Tesla− oly nagy fontosságot 
tulajdonított ennek az ismeretnek, hogy önéletrajzába is beírta: “A 
szervetlennek nevezett, holtnak vélt anyag is reagál 
ingerekre és egyértelmű tanújelét adja valamely belső 
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lételvnek. Minden létező, lett légyen az szerves vagy szervetlen, 
eleven vagy tehetetlen, fogékony a külső stimulusra.” (Nicola 
Tesla önéletrajza Hart Bros, 1982. Eredetileg 1919-ben jelent meg az 
Electrical Esperimenter Magazinban. Olvasható volt a Ludvig Múzeumban 
Budapesten a rezonancia – elektromágneses terek kiállításán. 

 
17. Részletesebben megismerhető Szádeczky-Kardoss 
Elemér: Bevezetés a ciklusszemléletbe. (Akadémiai   Kiadó, 
l986. Ú TF.I.M. Ir:122./169-179 old.) 
 
18. Pl.: az Ősrobbanástól egymásra épülő változások az 
Ember múltjának megfelelő irányokban tárgyiasultak; 
térenergia a maga térkvantumaival-, a hullámok-, az 
erőterek- elemi részecskék- szervetlen- és szerves anyagok- 
élőlények és közösségeik.  
Nagyon érdekes Charles Darvin nagypapájának Erasmus 
Darvinnak 1714-ben megjelent „Zoonómia avagy a szerves 
élet története c. Könyve, amelyben leírja, hogy a fajok 
ugyanúgy fejlődésben vannak, mint az egyedek. A 
fejlődést külső körülmények, a szükséglet és a 
célszerűség határozzák meg. Kezdetben minden 
szervezet végtelenül egyszerű volt, külső körülmények 
változására léptek fel az új szükségletek, majd képességek, 
amelyek az eredetileg közös ősből eltérő fajokat 
fejlesztettek.Új TF.I.M. Ir: 9./256. o. 
 
19-20. "Az egyéni alkotóképességről" (...) "vázolt kép egy 
olyan hegyet idéz föl, amelynek bár jól láthatóak az oldal-vonalai, mind a 
csúcsát, mind pedig a lábát sűrű ködök borítják. Az egész hegy ezáltal 
lebegni látszik." 
"De vajon teljes mértékben a miénk-e a felelősség a jelzett helyek 
kidolgozatlanságáért? Nincsenek-e tátongó hiányosságok magukban a 
részletek részleteinek részleteire vonatkozó, aggasztóan elaprózódott 
kutatásokban. Itt megvalljuk, hogy a kellő tudományos anyag 
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hiányában módfelett sokszor éreztük magunkat ingoványos 
talajon." 
- J. P. Guilford szerint tágan felfogott intelligencia aspektusa 
- H. Eyseneck szerint a személyiségszerkezet egy fajtája 
- C. Rogers szerint a kreativitásból mindenki részesül valamilyen mértékben 
A szakemberek többsége képességnek könyveli el. Mások 
előidézhető pszichikus állapotként tartják számon- Magyari 
Beck István szerint  "... az előttünk járó történelmi   időszakok 
legtöbbjében a  kiemelkedő személyiség áldása és átka volt, ma a kreativi 
tásra, mint tömegjelenségre van szükség." 
A kreativitástesztekkel is alapvető baj van: J. Abinum, illetve  "L. 
Hudson szerint semmiféle bizonyíték sincs arra nézve, hogy azok az 
emberek, akiket normálisan kreatívnak nevezhetünk, magas pontszámokat 
érnek el ezeken a teszteken" (...) "sőt a bizonyítékok arra utalnak, hogy 
nem érnek el. Ilyen formán úgy tűnik, hogy a kreativitástesztek nem a 
kreativitást mérik e szó általánosan elfogadott értelmében."  
"Az áttekintett kreativitáselméletek nem voltak képesek arra, 
hogy megjelöljék és megmagyarázzák a kreatív ember 
konstruktivitását.""Nem találtuk meg az alkotó emberre olyannyira 
jellemző értékorientációt sem." 
Rendkívüli módon megnőtt a szükséglet egy általános 
elmélet iránt. 
Ideje lenne visszatérni egy nagyobb léptékű szemlélethez, 
újra fel kellene tenni a kreativitás alapkérdéseit:..." 
Magyari Beck István a pszichológiai tudományok 
kandidátusa: A TEHETSÉG MINT MEGHASONLÁS. AZ 
ALKOTÓKÉPESSÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSI KÍSÉRLETE 
Tankönyvkiadó, Budapest, l988. (7, 9, 10, 11, 15, 67, 68, 71, 
143, 147, 162, 206, 207, 212, 213 oldalakról) 
Megjegyzések: 
- minden alkotó hozzájárul környezete kultúrájához- az 
általános kreativitástesztek azért nem vezettek kellő   
eredményre, mert az alkotóképesség Szubjektumhoz-,és 
konkrét alkotáshoz mint konkrét feladathoz kötött. A 
szituációs tényezők az alkotón keresztül fejtik ki hatásukat. 
- Az intelligenciaismeretek által meghatározott 
korlátozottkörű alap bizonyos célszerű színvonala 
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szükséges a létszükséglet problémáinak megoldásához, 
azonban minden alkotó külső-, belső kultúrája- a 
számára szükséges alkotások egymásra épült 
folytonossága; kozmikus kódja. Tehát mind-mind eltérő. 
Minden létszükséglet-, minden alkotás igénye más-
más szempontból, más-más szituációban, más-más 
téridőszervezettségben más-más célt szolgál, a 
megoldásukhoz is más-más ismeretekre van 
szükség. Minden létezőnek más-más kiegészítő 
ismeretekre van szüksége.  
Ez az oka annak, hogy az emberi szervezettség egyes 
kutatói által készített általános pszichodiagnosztikai 
kreativitási tesztek a feltételezett eredményre nem 
vezettek.  
 
21. Új Természetfilozófia. Általános lét- és 
rendszerelmélet.Új TF. I. M. Ir: 81./1, 2, 5, 6, 8, 16 f. 
 
22. F. Bartlett is meglátta az összefüggést  "Az ügyesség 
és a gondolkodás között. Bartlett szerint csupán az a 
különbség, hogy az előbbi testi mozgásokkal, az utóbbi 
pedig jelekkel, szimbólumokkal kapcsolatos." Magyari Beck 
István: A tehetség mint meghasonlás Az alkotóképesség 
újraértelmezési kísérlete. (Tankönyv-kiadó. l988. 102 old.) 
Megjegyzés: Mindkettő természeti rendszernek megfelelő 
gondolkodásforma más funkció, más szervezettségi szintnek 
megfelelő megnyilatkozásokkal. 
23. Rubinstein: "...az elméleti gondolkodást még az is 
jellemzi, hogy anticipiálja olyan problémák megoldását, 
amelyek a gyakorlatban csak a jövőben bukkannak fel. Így 
az elmélet mintegy elébe megy a gyakorlatnak és irányítja a 
cselekvést." Magyari Beck István: A tehetség mint 
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meghasonlás. Az alkotóképesség újraértelmezési kísérlete. 
(Tankönyvkiadó. 1988. 123 od.)  
 
Az alábbi folytatásnak az alaphivatkozásai az Új TF V-VI 
köteteiben találhatók. Nem lenne itt a helye. Azonban, részben alább 
mégis olvashatók; annak az az oka, hogy az Olvasó érdeklődésére számot 
tartható- és a IV. Kötettel is összefögghető gondolatkörök.  
Itt alább csak nagyon röviden; további érdeklódés esetén esetén a JIM 35 
számtól kell megkeresni. 
35. Minden Szubjektum rendelkezik természeti nyelvrendszerekkel. 
40. Új TF ∼ A környezet hatásai a Természet szabályozó eszközei. 
43. Elismert gondolkodók véleményei az életről: Aristotelész, Niels Bohr, 

Szent-Györgyi A.,. Heisenberg, Alfred Castler, Dr Gánti Tibor J., Brooks 
G Shaw,  

44. - A Tudomány, a Teológia, a Filozófia területén neves gondolkodók 
nyilatkozatai új természetfilozófia szükségességéről.  

- Alfred Nort Whitehead: Albert Einstein relativitás elméletével 
szemben készített új relativitáselmélete az Új TF cáfolatával, stb.  

46. ∼ A Valóság és a működés kulcskérdése az energia. Ld.:  
Szádeczky-Kardoss Elemér Sebességszintes ciklusreláció 
Balogh Béla Frekvencia szintes Valóság 
Kiss Miklós Szervezettségszintes Valóság 

.47. Paul Davies:  ∼ kell lennie valamilyen mélyebb magyarázatnak, hogy 
aztán Istennek hívja e valaki, meghatározás és izlés dolga.  

48. Géczy István véleménye az Új Természetfilozófiáról. Az I-III. Köteteket 
háromszor olvasta.  

49. Az elektromágneses mező rendszer működéséhez hasoló a 
Szubjektum külső és belső környezetének kölcsönhatás változása. 

50. Varga Csaba: ∼ 
- az ABC 30 000 éves története. 
- Har avagy EURÓPA 45 000 éves szellemi és nyelvi öröksége. 

Az Új Természetfilozófia bonyolultnak tűnik, mégis egyszerű 
 
35. Minden Szubjektum rendelkezik természeti 
nyelvrendszerekkel. A szervezettségének megfelelő 
komplex természeti nyelvek; a létezők „genetikusan“ 
egymásra épült megelőző szervezettség-viszonyai között: 
− a "tiszta energia" és a gravitáció értelmmel rendelkező, ősi működtető 

feszültség nyelve. 
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− az Ősszubjektum energiaszervezettség nyelve, a megelőző nyelvvel, 

− a térenergiák energiaszervezettség nyelve, a megelőző nyelvekkel, 
− erőtérszervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
− fizikai szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
− kémiai szervetlen szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 

szerves szervezettség nyelvrendszerek megelőző nyelvekkel, 
− biológiai szervezettség nyelvrendszerek a megelőző nyelvekkel, 
− közösségi- és társadalmi szervezettség nyelvrendszerek a megelőző 

nyelvekkel 
− programozott céltudatos szervezettség nyelvrendszerek programnyelv 

szerint a megelőző nyelvekkel.  
Univerzumunk legáltalánosabb természeti nyelve a 
természet matematikája /É/. 
 
40. A környezet hatásai; a természeti szabályozás 
eszközei. A létezők −ARSZO-k−, környezeti rendsze-
rének közvetítésével érkeznek, de közben áttételek- és 
viszonyok miriádnyi tényezőjének befolyása orientálta 
azokat.  
 
 
43. Az életről: 
ARISZTOTELÉSZ (i. e. 384-322) véleménye szerint "ahogyan 
a szavak egyes hangokból állnak, hasonlóan az élők élettelen részekből 
tevődnek össze; miként a szavak túlmennek az egyes hangok egyszerű 
összegezésén, az életjelenségek is egyféle többletet képviselnek az 
élettelenhez képest." (Idézet Szigetvári SándorA fogalmak dialektikája c. 
könyvéből.  
 
NIELS BOHR  "Az élőlények sajátságainak magyarázatát szervezeti 
felépítésükben kell keresnünk..."  Az atom-elmélet mutatja meg az utat, 
amelyen haladva összhangba hozhatjuk a fizikai törvényeket az 
életjelenségek leírására alkalmas fogalmakkal..."   
SZENT-GYÖRGYI ALBERT:  "... Mialatt az életet kutattam, az élő 
szervezeteket ízekre szedtem, de közben kezeim között elsiklott az élet, és 
végül a molekuláknál,meg az atomoknál kötöttem ki, ahol már nyoma sincs 
az életnek."  (I./I./M./125./29-30 oldalak) 
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 WERNER VON HEISENBERG  véleménye szerint  "Az élő 
szervezeteket (...) sok, magasabb struktúrába szerveződött atom ruházza 
fel az élő lényekre jellemző sajátságokkal." Új TF. I.M. Ir: 58/ 29. o. 
  
ALFRED CASTLER:  "Ha össze akarjuk hasonlítani az élő szervezetet 
egy fizikai rendszerrel, akkor nem kristályok statikus rendjével kell az 
összehasonlítást megtenni, hanem a fizikai rendszerek minden 
jellegzetességével rendelkező  disszipatív rendszer dinamikus rendjével. 
Külső környezetétől energiát kap, lélegzik és táplálkozik, a  rendszeren 
belül pedig  "REND"-et tart fenn és hoz létre..."  "Meggyőződésem, hogy az 
élet titka megérthető a fizika törvényeiből kiindulva..."I./25/260-261.old. 
 
J. BROOKS G. SHAW  szerint két alapvető kérdés létezik; az egyik 
annak az eredete és természete, amit életnek nevezünk, a másik az 
Univerzum keletkezése és mibenléte. Valójában lehetséges, hogy itt 
egyetlen kérdésről van szó.  (22./10-11 old.) 
 
DR GÁNTI TÍBOR:  "Az élő rendszerek minőségileg  különböznek az 
élettelen rendszerektől, vagyis az élő rendszereknek vannak olyan 
minőségi sajátosságaik, amelyek kizárólagosan az élő világban fordulnak 
elő..." I./I./M./42./66.o. 
 
Megj.: A közérthetőség érdekében példaként gondoljunk a 
társadalmi szervezettség szintjén egy konkrét vállalatra, 
amikor csődbe megy. A benne tárgyiasult energiák nem 
képesek többé az eredeti módon funkcionáltatni a céget. 
Ezért:  
- leépülni kezd, ⇒felszámolják vagy végelszámolják: Megszűnik a 

funkció és rendszere; a rendszert működtető energiák szétáramlanak. Pl.: 
- a dolgozók máshova mennek dolgozni, 
- a különböző eszközöket, gépeket, építményeket, pénzeszközöket stb., 

megvásárolják és más rendszerbe rendszerezve hasznosítják. 
-  mint többé használhatatlant kidobják  
- leértékelve eladják: a funkciót és rendszerkomponenseit új cél és új 

szükség-lehetőség igények szerint átszervezik. 
A maga szervezettségének megfelelő szinten sajátosan minden létezőnél 
hasonló a helyzet. 
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Máthé János: Az anyag szerkezete. A modern fizika alapjai. 
c. könyvében idézi a Chatelier-Braun elv minden ARSZO-ra 
általánosítható megállapítását. (Műszaki Könyvkiadó. 1979. I./I:/M./96./367. 
old.) 
 
A tendenciát a Curie féle paramágneses törvény is 
illusztrálja. Az Ősrobbanást követő termodinamikai 
küszöbszintek hőmérsékleti sávjai: 
Mai felfogás szerint kb.13 - 15 milliárd évvel ezelőtt történt az Ősrobbanás. 
Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok C-t. Az egész Univerzum 
csaknem tiszta energiává változott. Az ezt követő  "időpontokban" és 
hőmérsékleteken létre  jövő energiaszerveződések, tárgyiasulások és 
tovább szerveződési folyamatok: 
- 1/200 mp 100 milliárd fok C: fotonok, elektronok, pozitronok stb. 
- 1/20 mp 30 milliárd fok C. 
- 1/1 mp 10 milliárd fok C. 
- 3 perc múlva 1 milliárd fok C: protonokból, neutronokból kialakuló 

atommagok, fény, 73% hidrogén atommag, 27 % hélium atommag. 
- Néhány ezer év múltán az elektronok atommagokhoz kapcsolódtak. 

Hidrogén és hélium atomokat hoztak létre. 
- Később csillagászati változásokkal nitrogén-, szén-, oxigén-, 

sziliciumatomok keletkeztek. 
- A gáz csomósodni kezdett és kiváltak az Univerzum galaxisai és csillagai, 

stb. 
- A mi Tejútrendszerünk kb. 10 milliárd éve-, és a Naprendszer kb 6 milliárd 

éve keletkezett, és így tovább,pl.: a Földünk esetében a fejlődés, illetve a 
továbbszerveződési folyamat fontosabb állomásai: kb milliárd  években:  

- szilárd földkéreg 4.5 
- az első életnyomok 3.5 
- az első őssejtek3.2 
- algák: fotoszintetizálók  2.5 lélegzők 1.6 
- soksejtüek 1.0 
- gerinctelenek0.57 
- növények, rovarok 0.43 
- erdők, hüllők 0.34  
- emlősök 0.23 
- előemberek 0.005 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki.  
Az összeállítás során felhasználtam Steven Weinberg: Az első három perc. 
Gondolat Kiadó, Bp. 1982. és Fodor L. István: Földön kívüli élet. Natura, 
1984. c. munkáiban foglaltakat. A fenti adatok a mindenkori tudományos 
fejlődésnek megfelelően megváltoznak. 
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J. I. PARNOV: A végtelenek keresztútján c. könyvéből 
Werner von Heisenberg idézetek. (Kossuth Kiadó, 1971. 
I./I./M./106/ 162 és 164 oldalak.) 
 
 
44/1. A SAJÁT TERÜLETÜK TUDÁSA ISMERT 
GONDOLKODÓINAK VÉLEMÉNYEI és állításai 
az ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA SZÜKSÉGESSÉGÉVEL 
KAPCSOLATOSAN: 
 
A TUDOMÁNY-,  
 A TEOLÓGIA-,   
 A FILOZÓFIA TERÜLETÉRŐL  
 
Az alábbi  jelölések, a felhasznált vélemények szerzőinek 
műveire vonatkoznak:  
AE/….o.   Albert Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete. 

(Új TF/I/.M. Ir: 30/…. O.)  
Hogyan lett a fizika nagyhatalom. (Einstein egyetlen 
ismeretterjesztő műve) (Új TF/I/M. Ir:31. … o.) 

BM/.  . o.  Bolberitz Pál: A metafizika alapjai c. 
BLK/.  . o. Bolberitz Pál: Lét és kozmosz c. 
GB/…o. Giordano Brunó c. Új Akropolisz Kulturális Egyület. 

Kiadása 1996. 
D/…  . o.   Paul Davies: Az ötödik csoda c.      
LE/…  o.   László Ervin: Kozmikus kapcsolatok c.   
BAB/… o. Barabási Albert-László: Behálózva A hálózatok új 

tudománya c. 
DV/ . o. Richard Dawkins: A Valószínűtlenség Hegyének 

meghódítása c. 
MB/…  o. Moldován Béla: Látható, láthatatlan és a hit c.  
S/    .. o.  Stewart Jan: A természet számai. c.   
B/.     . o.  Barrow John D.: A fizika világképe. c.  
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P/.    o.  Prigogine Ilya, Stengers Isabelle: Az Új Szövetség. A 
tudomány metamorfózisa  c. 

HN/ .. o.   Halasy-Nagy József: a filozófia c. 
TA/   o. Turay A.: Istent kereső filozófusok c. 
W/    o. Alfred North Whitehead: A természet fogalma. c. 
TF/        Kiss Miklós: Új Természetfilozófia kötetei: I-VI-ig 
Új TF/I/ . o. vagy f.  Általános lét- és rendszerelmélet., és  
Új TF/I./M. I. kötet második kiadás. 
Új TF/II/. o.vagy f.  Általános érték- és működéselmélet., és Új 
TF/II/M.II. köt.második kiadás 
Új TF/III/ ..o. vagy f. Értelmes létezők az Univerzumban és 

az Emberiség  
Új TF/III/M ..o. vagy f. 
Új TF/IV/..o. vagy f. Mind a maga útját járja mégis egy úton 

haladunk.  
Új TF/IV/M/..o. vagy f. 
Új TF. V...o. vagy f. Az energetizmus filozófiájának 

oldalszám vagy fejezet száma. 
Az Új TFI-II-III--IV./M. valamint a VI. kötetei az 

INTERNETEN olvashatók és letölthetők.E-mail: 
http://micumotek@comunique.hu  

 
 
A Tudomány: 
 
Albert Einstein (BM/14. o.): „Az én vallásom abban áll, hogy 
alázatosan csodálom a végtelen, határtalan, minden fölött 
élő Szellemet, aki a legparányibb jelenségekben is 
megnyilatkozik…” „Ez a mélyen megindító 
meggyőződésem egy magasabb rendű 
gondolkodó hatalom jelenlétéről, amelyik az 
egyetemes és felfoghatatlan világmindenségben 
megnyilatkozik. Ez az én Istenemről való képzetem.” 
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Lorenz, Konrád (1903-1989) (Új TF/I/M/91/33. o.):  „Minden 
létező /…/ kozmikus keletkezési folyamatban 
materiális elemekből jött létre, és benne még ma is 
érvényesülnek ugyanazok a törvények, amelyek az 
elemekben uralkodtak.”  
 
Hawking Stephen (Az idő rövid története. Maecenas Kiadó. Új TFI.M. 
Ir: 50./21. o.): „Olyan elméletet kellene alkotni, amely egy 
nekifutásra írja le az egész Mindenséget” „Léteznie kell 
valamilyen elvnek, amely alapján egyetlen kiindulási 
állapotot, tehát egyetlen modellt választhatunk ki a 
Világegyetem leírására.”  
Új TF.I.M. Ir:50./173. o., 176-177. o. „Zavarba ejt bennünket a való világ. 
Érteni szeretnénk a magunk körül látottakat, ezért feltesszük a 
kérdést: milyen a világegyetem természete? Hol van benne a mi 
helyünk, honnan jött, és hová tart a világegyetem? Miért olyan, 
amilyen?  
“A legutóbbi időkig a tudósokat túlságosan elfoglalta azoknak az új 
elméleteknek megalkotása, amelyek leírják milyen a világegyetem, s nem 
értek rá megkérdezni, miért olyan.” “… akik tisztjüknél fogva a miértek 
megkérdezésére vállalkoztak –a filozófusok-  képtelenek voltak lépést 
tartani a tudományos elméletek fejlődésével. A XVIII szd-ban a 
filozófusok az emberi tudás egészét, benne a természettudományt is, saját 
területüknek tekintették, …” “A tizenkilenc és huszadik század folyamát 
azonban a tudomány műszakivá és matematikussá vált …” A filozófusok oly 
mértékben csökkentették vizsgálódásuk területét, hogy Wittgenstein, 
századunk leghíresebb filozófusa kijelentette: ‘nem marad más feladat a 
filozófia számára, mint a nyelvek elemzése”  
“Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes egyesített 
elméletet, /…/ a legfontosabb elveket érthetővé kell 
tennünk mindenki számára,.” “Akkor pedig mi 
mindannyian, tudósok, filozófusok, hétköznapi 
emberek együtt boncolgathatjuk: miért létezünk mi és a 
világegyetem.”  
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Az Új Természetfilozófia megtalálta a megoldást. 
Ellenőrizhető. 
 
Ambarcumjan V. A. : csillagász, természettudós. Idézet Az 
Univerzum kutatásának filozófiai kérdései. c. könyvéből:  
 „Azt szeretnénk, ha a filozófusaink annyira elmélyülnének a 
természettudományok elvi jelentőségű kérdéseinek 
megoldásában, hogy a filozófiai gondolatok 
fáklyájával bevilágíthassák a modern 
természettudományok előtt megnyíló utat.”  
 
Dr. Szent-Györgyi Albert (orvos és kémiából is doktorált kutató: 
Válogatott tanulmányok Új TF.I.M. Ir:126./ 2-3.o.) „Az a tény, hogy a 
biológia képtelen megoldást találni az orvostudomány 
számos /…/ problémájára,” „…ismereteink alapjaiban 
hézagosak”. „Kutatómunkánknak /…/ a 
természetfilozófia átfogó látószögéből /…/ az élő 
rendszerek szerkezetének áttekintésével kell kezdenünk”  
 
H. Bergson /…/ J Maritain (BLK/269)(I./I./M./8./269.)  Úgyvélték, 
hogy a tudomány nem képes föltárni a dolgok közötti 
összefüggések valóságos okait. „Szerintük /…/ a 
természetfilozófia feladata az, hogy a világban 
tapasztalható változások okai után kérdezősködjék.”  
 
Bergson (Új TF I.M.Ir: 8./75. o).: „…a tudománynak és a 
filozófiának egymásra kell találnia, hogy közösen 
véget vessenek a kultúránkat megosztó szembenállásnak, 
...”  
Az Új TF: A Tudomány- a Teológia- és a 
Filozófia egymásra-találásának lehetőségét 
realizálja 
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Paul Davies (D/141.)  egy alkalommal megkérdezte 
Richard Feynmant, gondolt-e már arra, hogy a 
matematika, és /.../ a fizika törvényei önálló léttel bírnak-e. 
Íme a válasza: „A létezés kérdése igen érdekes és nehéz 
probléma." „Ha az ember ilyen felfedezésekre jut az, az 
érzése, azelőtt is igazak voltak, hogy rájuk talált volna." „Ami 
a fizikát illeti kétszeresen is bajban vagyunk. Rájövünk 
ezekre a matematikai összefüggésekre, ám ezek a 
világegyetemre vonatkoznak, úgy, hogy hollétük kérdése 
kétszeresen is zavarba ejtő. Filozófiai kérdések ezek, 
amelyekre nem tudom a választ." 
 
Ilya Prigogin Nobel díjas, és Isabelle Stengers (P/48. o.) „A 
klasszikus tudomány mindig a világ egyetlen igazságát, azt 
az egyetlen nyelvezetet kívánja felfedezni /…/, 
amelyen megfejthető a természet teljessége, 
amelyből elvben minden létező levezethető.„  
Új TF tartalmazza: ld.: Új TF/II/M/6/f., további érdeklődés 
esetén az Új TF/III/M/Előszó, valamint az Új TF/III/M/6/f.  
P/89. o.  Szerintük “…az egyik döntő kérdés /…/: 
lehetséges-e újra olyan természetfilozófia, amely 
lehetővé teszi, hogy összefüggő módon gondoljuk el az 
ember természetbe ágyazottságát, valamint a tudomány 
által a természetre nyitott távlatokat?” 
(Új TF/I/M/Ir: 173./70-71. o.)  „…ahogy Maxwell megjegyezte, Hegelt 
idézve, aki szintén a ’régiektől’ vette át az idézetet, nemcsak a 
bolygók, hanem minden részecske is /…/ saját kénye 
kedve szerint alkalmazza a maga egyedi törvényét.”  

Michel Seres Zola (Új TF/I/M/Ir:173./77 o.)  „a 
természetet /…/ ’energiának’, azaz minőségi 
különbségeket teremtő és termelő erőnek tekinti.”  
(Új TF/I/M/Ir:173./78. o.) „Az összes nem egyensúlyi állapotban 
lévő rendszer /…/ egyensúlyi állapot felé változik.”  
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Új TF/I/M/Ir: 173./80. o. „Nem lehetséges 
továbblépni a szerveződések és 
átalakulásaik elmélete nélkül, …”  
(Új TF/I/M/Ir:173./157. o.) „Ha egy esemény időbeli kapcsolatban van egy 
másikkal, akkor az utóbbinak valamilyen formában emlékeznie’ kell az 

előbbire.” „… az emlékezet szélesebb fogalom, amely nemcsak 

az emberi, hanem a fizikai és biológiai világra is 
vonatkozik.”  
(Új TF/I/M/Ir:173./159-160. o) ~A „mindenség elmélete” /…/ 
akkor alakítható ki, ha megtaláljuk a világegyetemben azt a 
mezőt, amely összeköti az atomokat és a galaxisokat, az egereket és 
az embereket, az agyat és a tudatot, valamint visszacsatolja az 
információkat mindegyikről az összes többire és fordítva.”. „A kollektív 
’agyak agya’ ─mondta Teilhard─ éppoly valóságos, mint 
azok az egyedi agyak, amelyekből felépül.”  
 
Az Új TF: a fenti prigogini problémák 
megoldását tartalmazza.  
 
.Stewart Ian (matematikus): (S/111-112) „... világunk sok 
szempontból egyszerû..” „Ugyanakkor, ha jobban 
megnézzük a részleteket, rögtön olyan bonyolultakká 
válnak, hogy minden egyszerûség elvész.” (A szaklektor 
megjegyzése: A modern tudomány és a modern 
ismeretelmélet közös törekvése, hogy megtalálja azt a 
legátfogóbb elméletet, amely minden létezõ 
lényegét meg tudja ragadni.) /.../ A feladat reménytelennek 
tûnik – kivéve, ha az egyszerûségek, amelyekbõl 
kiindultunk, valóban léteznek.” . 
( S/27. o) „Szükségünk van egy effektív 
formaelméletre.”  
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Az Új TF: a keresett rendet és elméletet 
tartalmazza. 
 
Davies Paul.: Nem osztja a hagyományos vallás tanait, 
tagadja, hogy a Világegyetem a vak véletlen terméke. Kell 
lennie valamilyen mélyebb magyarázatnak, hogy 
aztán Istennek hívja-e ezt valaki, meghatározás és 
izlés dolga.” 
 „A tudomány alkalmas egyik vagy másik egyedi sajátosság 
elemzésére és leírására, de soha nem adhat magyarázatot 
az egész szerveződésére, …”  
De igen. Ld.: Új TF/I/M/5 f. 
„A matematika, mintha a gondolkodást külső igazságok felé vezetné, 
amelyeknek megvan a saját valóságuk, de amelyeket csak részlegesen 
ismer fel bármelyikünk.”   
Új TF.: Ld.: A Természet matematikája /É/ 
 
Barrow john D (természettudós (B/429. o.) „Óriási 
elbizakodottságunkat kivéve semmi ok nincs arra, hogy a 
természet a mi számítási képtelenségünkhöz legyen szabva.
” 
„Reméljük, hogy a természet működésének szokatlan módozatai 

újra felébresztik a filozófusok érdeklődését a 
tudományos problémák jelentőségének vizsgálata iránt.” 
(Új TF/I./I./M./4./29. o).  
„… a kvantummechanika egyértelmű determinisztikus törvényei a 
világ olyan rétegét írják le, amelyhez nem tudunk közvetlenül 
hozzáférni.” (Új TF/I/M/Ir: 4./107. o). 

„… léteznie kell valamilyen mélyebb leírásnak, 
amelyben a természet sok-sok kölcsönhatása egyetlen erő 
különböző megnyilvánulásaiként jelenik meg. „…keresésének 
indítóoka /…/ filozófiai eredetű /.../ a létező elméletek 
érvényességi körének korlátai és egyetemességük hiánya miatt. (ÚjTF.I.M. 
Ir: 4./112. o.)   
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„A kozmológia egyik lényeges, megoldatlan kérdése, hogy létezik-e 
valamilyen egyedüli, abszolút időmérték, amelyet az egész 
világegyetemben annak belső geometriája határoz meg.” (Új TF/I/M/Ir: 
91./126-127. o) 
Új TF: Minden rendszerfolyamatnak mérhető saját téridőszervezettség-
funkció folyamata van. Ez Univerzumunkra és minden szintű minden 
rendszerkomponens-folyamatára vonatkozik. (Új TF/I/M/Ir: 4./137. o.) 
„A kvantummechanika értelmének kérdése 
nem a fizikusokra tartozik.”  
 
Hoyle, Fred (Új TFI.M. Ir: 91./64. o.)  „…meggyőződése, hogy a 
kozmoszt egyfajta ’szuperintelligencia’ szabályozza, /…/  Istene 
azonkívül teleologikus Isten is /…/ aki egy véges állapot 
felé egyengeti a világ útját a végtelen jövőben.”  
Az Új TF: alapelveivel szinte megegyezik. 
 
A metafizika a titkok végső megoldásaira a 
hit által képes válaszolni.  
 
Bolberitz Pál: A metafizika alapjai c műve oldalszám 
hivatkozásainál a cím röviden BM/… oldal, valamint a LÉT ÉS 
KOZMOSZ c. műve oldalszám hivatkozásainál a cím 
röviden BLK/… oldal.  
(BM//7.) A bevezetésben írja: „… Megismerés az érzéki 
tapasztalásból indul ki, melynek adatait magasabb szinten 
az értelem rendszerezi.” „A világegész 
érthetőségének végső alapja a lét 
alapvető értelmességében van.”  
(BLK/8.) „… a metafizika olyan kérdésekkel foglalkozik, 
amelyek a fizikán túl vannak.” „…  azt jelöli, ami túl van a 
természettudományos tapasztaláson, jóllehet nem 
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független vagy ellentétes vele, de mégis megalapozza a 
tapasztalati dolgokat.”  
(BLK/14.) „Hogyan lehetséges az egység a sokaságban, 
hogyan az azonosság a különbözőségben? Mi az 
egység és az azonosság végső alapja, rációja? Ezt az 
alapot egyedül a létezők sokaságában /…/ nem lehet 
megtalálni. Ami az egyedi dolgok egységét és 
azonosságát megalapozza, annak mindenképpen 
átfogóbbnak és egyetemesebbnek kell lennie. Nem 
kétséges, hogy minden filozófia ezt az 
alapot keresi.”  
 Az Új TF felfedezte; leírta a keresett átfogó alapot 
és rációját. Ld.: Új TF/I/M és Új TF/II/M köteteiben. 
 
(BM/15-16). Előszavában így ír: „A vallásos emberben jogos az 
a követelmény, hogy a hit és a tudás világnézeti 
feszültségének feloldását igényli, …” „… hogy Isten 
teremtett világában nincs külön törvény a természet 
számára és ismét más törvény a vallásos meggyőződés 
alátámasztására.”  
(BM/13.) „…egyetlen filozófiai rendszerről sem mondható el, 
hogy az abszolút igazság birtokában van. Inkább azt kell 
mondani: ezek kifejezik, ahogy az adott korban a 
filozófusok saját világukra reflektáltak a korabeli 
emberek gondolkodási módján.” 
(BM/31). „Olyan létfogalmat kell /…/ kialakítanunk, 
amely kifejezi megismerésünk és a tárgyi valóság 
legmagasabbrendű egységét s ugyanakkor 
megkülönböztetve minden létezőről állítható.”  
Az Új TF felfedezte, és az I/M kötetében olvasható. 
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(BLK/312. o.) „… a kutató elme eljuthat ahhoz a nagy 
Titokhoz is, ami a valóság mélyén, mint végső ok 
és mindenható erő tárul fel, s akit botladozó 
nyelvvel Istennek nevezünk.” 
Az ÚJ TF Mindenség Istene a 9, f.-ben olvasható 
 
Turay Alfréd  „ A teodícea és a teológia különbségét 
régebben úgy fogalmazták meg, hogy a filozófiai istentan 
az ész természetes fényében vizsgálja a végső alapot, a 
teológia pedig a hit megvilágította ész fényében.(Turay 
A, : Istent kereső filozófusok. 6. o.) 
 
Spinoza B.: „a szubsztancia természetéhez hozzátartozik a 
létezés” (Ethica. 1. 7. tétel. Ezen az alapon „Isten, azaz a 
végtelen sok atributumból álló szubsztancia, 
amelynek mindegyike örök és végtelen 
lényeget fejez ki, szükségképpen létezik” (Ethica 
1. 11. tétel) 
 
Prohászka Ottokár geológus és egyházmegyei püspök:  
FÖLD ÉS ÉG. C műve  KUTATÁSOK A GEOLOGIA ÉS 
THEOLOGIA ÉRINTKEZŐ PONTJAI KÖRÜL. Második kiadás. 
1902. EGYHÁZHATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL.  
A mű arra is alkalmas, hogy az Új 
Természetfilozófia előhírnöke legyen. A  könyv −Dr 
Dudich Endre figyelemfelhívása alapján− csak akkor került a 
kezembe, amikor az Új Természetfilozófia I-IV. kötetei már 
kiadásra kerültek. 
1. o. „Az emberi ész nem volt nagyon szerencsés az Isten 
első kinyilatkoztatásának, a természetnek fölismerésében 
…”  
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„… nem ismeri föl a helyes viszonyt a véges és 
végtelen, /…/ a természet s az Isten közt.”  
 
241. o. „… Isten rejlik minden mögött. Isten fejezte ki 
magát a világban …” „… a létnek erezetén adja ugyanennek 
a létnek ésszerűségét.”  
Ld.:e kötet 9 fejezetét.  
 
433. o.  „A természet az amit világnak hívunk.”  
358. o. „… a természet sejteti velünk, hogy nem emberi 
gondolatokkal dolgozik s hogy az ember világa csak egy 
darabja annak az országnak, melyben az isteni gondolat 
alkot …” 
13. o. „… az értelem és leánya a tudomány, a végtelen 
Istenségből valók…” „A tudomány az Isten gondolatainak 
természetes föltárása…”  
21. o. „… van kezdet, de nem értjük meg, hogy az mint 
lehet!” „Ott nyílik a végtelennek kapuja, melyet az ész lát, de 
kinyitni nem képes.”  
Az Új TF/III/M. k. felfedezte és kinyitotta ezt a kaput. 
 
22. o. „Ez a föld s ez az ég csak tornáca a végtelen 
létnek…”  
136. o.„… rendszer nélkül nincs értés, mert nem 
értjük a rendet, az egymásutánt, tehát nem 
ismerjük meg a történést.”  
308. o.„Az igazi természetismeretnek 
föladata lesz a testet és lelket, e két széthúzó 
elemet valamiképp egyesíteni s a létnek e ponton 
megnyíló örvényét áthidalni.” −írja Snell−.  
Az Új TF:  Elválaszthatatlanok egymástól. Ld.: Új 
TF/IM/Ir: 8. f. és Új TF. II. k. 
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400. o..„… nem annyira annak bizonyítására kell 
törekednünk, hogy ez vagy az, az elmélet megegyező a 
dogmával, mint inkább annak a lehetőségnek a 
kimutatására, hogy a hit szelleme egyesíthető a 
tudományos irányzattal, mely elfogultság nélkül 
törekszik az igazságra ...” (Hermann Grauert, Aus der kath. 
Gelehrtenwelt. …)  
425. o..„… a mi világnézetünk, hogy az értelem s az 
értelemnek leánya, a tudomány, a végtelen Istenből 
valók, s következőleg isteni gondolatokat keresnek 
mindenütt.” „…a természet Isten gondolatainak természetes 
föltárása. Az Ő szava a természet; szava /…/ s e 
beszédet nem érti a világon senki, 
csakis az értelem..”  
Ld.: Új TF/I/M/9-10. f.) 
 
445. o..„… az ésszerűtlen tartózkodással csak a vallásnak 
ártanánk, mert megkötnők az emberi gondolatot ott, ahol azt 
megkötni nem szabad.” „… neveljük azt a mélyen vallásos 
szellemet, mely a legmélyebb tudománnyal is megfér-, 
sőt mely sehol és senkiben sem emelkedhetik oly tiszta és 
fölségesen nyugalmas öntudattá, mint éppen abban, ki 
mélyen lát a tudomány szerint is.”  
273. o. „… általános, mindent összefoglaló 
evoluczió, ez a modern tudománynak vérmes álma /… az 
evolucziónak érvényesülését mind jobban kitágítani, uralma 
alá az egész kozmoszt, az élet összes vonalait hajtani, az 
embert sem véve ki, …” „ az élettelen világban 
éppen úgy mint az életben.” 
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Új TF.: Az evolúció minden ARSZO környezetfolyamata 
által orientált kényszerpályás tevékenység 
±értéktöbblettel. Ld.: Új TF/I/M/7. f. 
435. o.„… Dubois-Reymond fölveti a kérdést, hogy 
mindezek után mi legyen a természettudósnak a 
világnézete /…/ nem lehet más, mint 
supernaturalizmus, Ez alatt érti az Istennek, mint 
Ősoknak megvallását.”  
450. o .„A tudomány szeretetének még sokféle 
elfogultsággal kell megküzdenie: Küzdenie kell elfogult 
hívőkkel s elfogult tudósokkal; mi sem ennek, sem annak a 
branchenak nem vagyunk barátai; hanem elfogulatlan 
hit és elfogulatlan tudomány után vágyódunk.”  
 
A hit Lásd Pál apostol zsidókhoz írt levelét 11,1 
kivonatosan  „… a hit pedig a remélt dolgokban 
való bizalom, …”  
 
 „A hívő nem kutatja a valóság mivoltát, hanem elhiszi, 
…” (HN/44. o.) 
 
Aquinói Tamás  (Új TF. IV. 64-65. o.): „… véges minden egyes 
okozat, mivel csak Isten lényege végtelen.”  
(../229. o.) „Létezik egy bizonyos isteni törvény, mégpedig az 
Értelem, amely Isten szellemében székel és az 
egész világegyetemet kormányozza.”  
 
Az I. vatikáni zsinat (TA/ 10. 0.) azt tanítja, hogy Isten létét 
az ész természetes fényében bizonyossággal fel 
tudjuk ismerni (DS 3004)  
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A FILOZÓFIA   
 
Halasi-Nagy József (HN/139. o.)  : „A középkori filozófiát 
fogva tartotta a dogmatikus hit és teológiát akart belőle 
csinálni, az újkorit pedig a természettudomány, /…/. Holott a 
filozófia se nem teológia, se nem exakt 
tudomány,…”  „… ahhoz, hogy filozófia legyen 
belőle, mindegyiken túl kell emelkednie: az egészben 
való látásnak olyan fokára, melyet se teológia, se 
tudomány külön-külön nem adhatnak.”  
 
 „Kant (HN/46.) azt állítja, hogy a tudomány sohasem lesz 
képes előttünk feltárni, milyenek a dolgok önmagukban,   …”  
 

Anaximandrosz (i. e. 610-547) (Új TF/III/117. o.)  „… az 
anyagot és szellemet egyaránt magában 
rejtő őselem…” “ Minthogy a végtelenből származik, 

sohasem enyészhet el, örök mozgásban és 
változásban van, a végtelenbe tér vissza.”  
 
 Anaxagorasz (i. e. 500-428) (Új TF/II./127. o.) „A Mindenséget a 
világész (NUSZ) irányítja, ...”  
 
Herakleitosz (i. e. kb 500 körül) „Minden dolog a tűzből 
keletkezik a szükségszerűség alapján” „A 
világfolyamat ciklikus:  A „NAGY ÉV” leteltével minden „tűzzé” válik.”. 
(Új TF/I/M/234.o.) 
- az Ősmozgás a ránehezedő tűz felhalmozódásával 
jött létre.( Új TFI.M. 234.o.) 
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Parmenidész (i. e. 504-450) (Új TF/I/M/235. o) „A lét 
szükségképpen örök és végtelen.” „A világ ősanyagát /…/ 

’létező’-nek nevezte.” “ Mozgatóként a núsz-t, az értelmet 
nevezte meg.” 
 
 „Herakleitosz és Empedoklész úgy gondolták, (ÚJ TF/I/M/Ir: 

90./181. o.) hogy a létező egy is meg sok is.” 
„Parmenidész, Empedoklész és Demokritosz azt 

állítják, hogy az értelem és a lélek ugyanaz, …”  
„Mindenek rendelkeznek belátással és részük van a 
gondolkodásban.”   
 
Platón (i. e. 427-347) (Új TF/I/M/Ir: 93/236. o. Új TF/I./M/236. o.)   „... a 
lényeg maga nem érzéki jelenség, hanem a jelenségek alapjául szolgál 
és bennük fejeződik ki.” „… az érzékek révén a szüntelen változás 
folyamatát, a szakadatlan keletkezést, változást és elmúlást érzékeljük.” 
„Minden mozgásnak és kinyilatkozásnak eredője és 
célja van, amelyet Isten teremtménye a létező csak a 
környezetével értelmesen együttműködve képes 
megérteni és érvényesíteni.” 
„Az Isten kell, hogy legyen minden dolgok mértéke”. 
 

Arisztotelész (i. e. 384-322) (Új TF/I. M. Ir: 92/237. o.)  „… az 
emberi lélek az egyetemes Abszolút 
Értelem része.”  
Új TF/.I/M/Ir: 93./237. o. „A megismerés /…/ elvonatkoztatással járó 
értelmi tevékenység.”  
 
Lucretius (i. e. kb. 99-55) (Új TF/I/M/239.. o.)   „A haladást az 
értelem fejlődésének tulajdonítja. A fejlődés motorja a 
szükség.” 
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Görög gondolkodók Empedoklésztől Demokritoszig 
Budapest Kossuth K. 1993. c. könyvből vett idézetek (Új 
TF/III/180. o.)  :  
- A természetről. 8. (B. 8.) „Nincs születése egynek sem az 
összes halandók közül, sem rettenetes halálú vége, hanem 
keveredés létezik csupán és átalakulása a 
keveredetteknek." (18. old.) 
- Az Isten(ek)ről 134. (B. 134.) „Nem ékeskednek tagjai 
emberi fővel, /…/ szent kimondhatatlanul hatalmas 
értelem ő csupán, mely gyors gondolataival az egész 
kozmoszra lezúdul.(46. old.)" 
 
LEUKIPPOSZ: 
- (B2.) „… semmi sem történik vaktában, hanem minden 
értelmes okból és szükségszerűség folytán." 
(50. old.) 
- (A1.) „Nézete szerint a dolgok összességükben 
határtalanok és egymásba változnak át. (50. old.) 
- „...a különbségeket tartják a többi jelenségek okainak. 
(52. old.) 
- 10 (A18.) Leukipposz és Platon azt állítják, hogy örökös 
a mozgás (58. old.) 
 
DEMOKRÍTOSZ: 
- Szerinte a dolgok okainak semmiféle kezdetük nincs, sőt 
egyáltalán határtalan idő óta a szükségszerűség 
előre tartalmazza magában és általában az összes 
megtörtént, /…/ létező és leendő dolgokat. (61. old.) 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) (Új TF/I/M/249. o.)  
„…az örök általánost keresve elképzeléseit az általános szükséglet, a 
dialektikus mozgástörvények érvényesülését az  -azonos 
szubjektum-objektum előfeltevése alapján 
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megkonstruált-  abszolút eszme önmozgásának gondolatába próbálta 
besűríteni.”  
Új TF.: A jó előfeltevésének megfelelő elképzelését azonban 
nem tudta működőképesen megalkotni.  
 
Giordano Bruno (1548-1600) (Új TF. IV. 138-143-, 183-, 195-, 197. o.) 
Tudása képes volt a feledés homályán is átvilágítva eljutni hozzánk.  „A 
természet Brunonál ’NATURA EST DEUS IN REBUS’ (A 
TERMÉSZET Isten a dolgokban) … minden 
része egyazon forrásból származik, 
egyformán végtelen lehetőséget hordoz magában, …”  
„…a világ megismerése csak az egyetlen, mindent 
átfogó, mindennek az alapjául szolgáló forrás intuitív megismerésével 
lehetséges, míg a számtalan résztörvény, pl a fizikai törvények ismerete 
csakis a jelenségek felszínes magyarázatához és a közvetlen hatóokok 
megismeréséhez elegendő, …”  „… aki nem érti az Egyet, az 
semmit nem tud, de aki érti az Egyet az mindent tud.”  
Minden létezés energiára vezethető 
vissza, amely azonban a különböző információtartalmak folytán 
különféle létszinteken rendeződik el.” “… az ész ad létet 
minden dolognak.” 
Az Új Természetfilozófia természetképe-, gondolatvilága 
hasonló. 
 
László Ervin: (LE. 128. o.) “ A fizikusok új nemzedéke 
lázasan keres új fogalmakat és új megközelítéseket.” (LE. 
129. o.,)  “A tudomány forradalmi változások küszöbén áll.” (Új 
TF/I/M/135.o.) “Ha valóban tudni akarjuk, kik vagyunk, s milyen 
a világunk, arra kényszerülünk, hogy megalkossunk egy 
általános rendszerelméletet.” 
Az Új TF már megalkotta. László Ervin −nem az összes, 
de− az Új TF egyes köteteit megkapta. 
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Galilei, Galileo (1564-1642) (Új TF.I.M..9. f.) „A filozófia meg 
van írva abban a hatalmas könyvben, amely állandóan nyitva áll 

szemünk előtt (a könyv a világegyetem), de nem értjük meg, ha 
előbb nem tanuljuk meg a nyelvet, /…/ amellyel 
íródott.” 
Az Új TF tartalmazza a leírását. (Új TF/I/M/9. f.) 
 
Spinoza, B (1632-1677)(Új TF. I.M. 243. o.) „A természet 
végtelen és minden benne foglaltatik.” „…a  
megismerés egyetlen eszköze az 
értelem. /…/. Elvetette /…/ a dualizmust.” 
(ÚjTF/IV/54.o.)  “… Istent azonosította  a fizikai valósággal, 
…” 

Newton, Isaac (1643-1727) fizikus. (Új TF.I.M. Ir: 93./13. o.) „… a 
természetfilozófia feladata, hogy a mozgó 
jelenségekből következtessen az okokra és ezeknek az okoknak az 
ismeretében találjon magyarázatot a többi jelenségre is.”      
„… a végső cél /…/ egy olyan elmélet, amely nem 
tartalmaz egyetlen értelmezhetetlen alapvető állandót sem, és amelyben az 
elmélet minden törvényének a részek mindent átfogó kölcsönös 
harmóniájának követelményéből kell adódnia.”  
Az Új TF ezt realizálja. 
 
Holbach, Paul (1723-1789)   „A természet a végtelenből 
indul és a végtelenbe tart,” „… azt következtethetjük, hogy 

az anyag érezni és gondolkodni képes.” 
(Új TF. I. M. 184. o.)  
Az Új TF elmélete ezt vallja. 
 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) (Új TF. IV. 185.o.)  „Ha 
nem sikerül /…/ vagy csak mi nem fedeztük fel,  
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feltárását szerencsésebb utódoknak kell átengedni. Egyenesen azt állítani, 
hogy nem létezik, mert mi nem találtuk meg, önhittség, amelynek 
cáfolata a komoly elmélkedés méltóságán alul van.” 
 
Kant, Immanuel (1724-1804) filozófus és természettudós.(P-89., Új 

TF. IV. 73. o.)  „… azt, az egyedüli nyelvet keresi, 
amelyet a tudomány a  természetben kutat, azon előfeltételek egyetlen 
halmazát, amelyek a fizika kereteit megszabva a megértés 
kategóriáival azonosulnak.” „… nem lehetséges párbeszéd egy 
olyan tudománnyal, melynek beszédmódja mítikus jellegű.” “… 

lehetséges-e olyan természetfilozófia, 
amely lehetővé teszi, hogy összefüggő módon gondoljuk el az ember 
természetbe ágyazottságát, valamint a tudomány által a természetre nyitott 
távlatokat?” 
„… bár nem tudjuk bizonyítani a természet tervszerűen szervezett voltát, 
saját megfigyelési adatainkat úgy kell összhangba hoznunk, mintha ilyen 
volna. Ilyen rendszerezettség csak akkor lehetséges, ha hiszünk a 
’természetes tervszerűség elvének’ 
létezésében, …”   
Az Új TF felfedezte: ld.: a természeti értelem /É/, a 
természeti nyelvek /É/, a természeti tervezés és a 
tervszerűség /É/. (Új TF. I.M. 8, 9.f. és 285-286. o.) 
 
Neumann János  „… tapasztalati forrástól nagy távolságban vagy sok 
’absztrakt’ behatás után a matematikai tárgyat a degenerálódás fenyegeti” 
„Minden- esetre, bármikor is következik be ez az állapot, számomra az 
egyetlen megoldásnak látszik a megfiatalító visszatérés a forráshoz: a 
többé-kevésbé tapasztalati eszmék újragondolásához.”  
 
Szádeczky-Kardoss Elemér  felfedezte, hogy a világfolyamat 
ciklusos. A sebességszintes univerzális ciklusreláció 
kitűnő felfedezésével egységes világképet próbált kialakítani.  
Megjegyzés: Ismeretlenűl egymást igazolva a sebességszintek hasonlóak, 
az Új TF szervezettségszintjeihez, azonban, az egymásba kapcsolódó 
szervezettségszintek pontosabban közvetítik a valóságot. Javasolható az 
elolvasása. 
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Steven Weinberg Nobel díjas (Új TFI/IM/Ir: 135./179-180. o.)  „… 
az Univerzum történetének korai szakasza…”  
 
Békés Gellért atya hosszú ideig Rómában élt tudós (ÚjTF/IV/202-203-
204-209. o.) „A Biblia, mint emberi alkotás  /…/ az emberiség 
történetének legősibb emlékeit, kultúránk legmélyebb gyökereit őrzi.” „… 
emberek választották ki és gyűjtötték egybe könyvecskéit, és egykor élt 
emberek gondolatai, történeti emlékei, vágyai és reményei a világról, 
önmagukról, az emberiség helyzetéről alkotott elképzelései szólnak 
hozzánk lapjairól.”  
Szent Tamást ídézi: „… Isten hite, ha értelmes hit, 
megszabadítja az embert a mítoszi gondolkodástól és 
képessé teszi arra, hogy megtalálja valódi helyét és 
feladatát a lét rendjében.”  
„… a mai tudományos gondolkodás nem képes többé elfogadni azt a 
századok folyamán meghonosodott  istenképet, amely a világ és az 
ember idejétmúlt szemlélete nyomán alakult ki. Tény az, hogy már a 
felvilágosodás óta folyik ennek a hagyományos istenképnek bölcseleti, 
lélektani és szociológiai elemzése, s nem egy gondolkodó arra a 
megállapításra jutott, hogy ez a kép voltaképpen emberi elképzelés: valami 
vágyálom, aminek a valóságban semmiféle létalapja nincsen.”  
„Isten voltaképpen /…/ minden létező /…/ Ősoka, létének 
forrása és végső értelme.” „Minden belőle, általa és érte 
van,…” „Az egész létet hordozó abszolút valóság az Isten.” 
(Róm 11,36.) 
 
Carl GusztávJung (Új TF. IV. 139. o.)  „… Isten titok, s mindent 
amit erről mondunk, emberek mondanak és hisznek. Képeket és 
véleményeket alkotunk magunknak, s amikor én Istenről szólok 
mindig arra a képre gondolok, amelyet az emberek 
készítettek róla. De, hogy Ő milyen azt senki sem tudja, 
…”  
Új TF.: ld.: a Mindenség Istene c. fejezet megoldását. (Új 
TF e kötet 9. f.) 
 
„A. Einstein (Új TF/I/M/31,32.o.) maga is küszködött a gondolattal.” „… 

a természet törvényszerűségében olyan mindent 
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felülmúló értelem nyilvánul meg, hogy ahhoz 
képest minden értelmes emberi gondolkodás, vagy 
alkotás annak csak halvány visszfénye.”.  
 

Pierre Teilhard de Chardin (T-318-319):  „Az 
egyetemes energia (amely a Világmindenségben 
működik) feltétlenül Gondolkodó Energia”  
Új TF/I/M/Ir:129./92-93-94. o „A legkisebb részlettől a 
leghatalmasabb egységekig élő világegyete-
münknek /…/ struktúrája van….” „A 
szellem és az anyag /…/ nem két 
szétválasztott,  /…/. A fizikai energia magában 
hordja a pszichikait, …”   “A hit Istene nem 
lehet más, mint az értelem Istene.” 

(ÚjTF/I/M/Ir:129./100. o).„►VAN EGY OLYAN FILOZÓFIA, 
AMELYET MÉG NEM DOLGOZTAK KI /…/ Ez a 
filozófia pedig az együttesnek, vagy kollektív létezőknek vagy 
Transzcendens Egységnek a filozófiája.”  
Az Új Természetfilozófia ezt kidolgozta. 
 “TALÁN EGYSZER OLYAN VALÓSÁG MARAD CSUPÁN, AMELY 
ELÉRHETI, S UGYANAKKOR SIKERREL ÁTFOGHATJA A VÉGTELEN 
KICSIT ÉS A VÉGTELEN NAGYOT; S EZ AZ ENERGIA, E 
MINDENÜTT JELENLÉVŐ LÉNYEG, AMELYBŐL MINDEN ERED ÉS 
AHOVÁ, MINT VALAMI ÓCEÁNBA MINDEN VISSZAHULL. AZ 
ENERGIA AZ ÚJ SZELLEM. AZ ENERGIA AZ ÚJ ISTEN.”  
Az Új TF: Energetizmus filozófiájában: A Lét, 
az Isten, az Ős/energia egymásnak 
megfelelőségét vallja. 
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Jáki Szaniszló (Új TF/I/M/Ir: 66. 67. 68. k.)  „…az Univerzum az 
a természetes alap, amelynek szemlélete elvezeti 
az elmét a Teremtőhöz.” „Az Univerzum /…/ az, az egyedüli 
alap, amely következetességet tud biztosítani a 
tudományos és filozófiai tárgyalásnak is.”  
(Új TF.V..68 o.) „Burtt megjegyzése:’… egy kielégítő 
kozmológiát csak akkor írhatunk, amikor már kialakult 
egy kielégítő filozófia az értelemről”  
Az Új TF megalkotta Ld. Új TF/II/5. f , stb.  
„A kozmikus mulandóság emlékeztet a lét igazi alapjára, amely az 
Isten.”  
Arisztotelész „Számára minden földi mozgás az 
égi szféra mozgásának folytatása, mely azért 
mozog folyamatosan, mert a „vágyakozáson“ 
(Megj.: az Új TF szerint: a „létszükségleten“) keresztül 
kapcsolatban van az Elsődleges mozgatóval.” „Az 
arisztotelészi kozmosznak nincs kezdete sem ontológiailag, sem 
pedig az időbeliség szempontjából.” (Az Új TF felfogását ld.: Új 
TF/V/74. o.) 
„Kultúránknak /…/ szerencsétlen szokása, hogy 
csak akkor fordít figyelmet alapvető 
filozófiai igazságokra, amikor azokat egy 
prominens tudós neve fémjelzi.”  
Új TF/V/75. o. 
„… bármely lény, legyen az egy fűszál, egy kavics vagy egy nyereg vagy 
bármi,  /…/  külső tényezőktől függ. Az Univerzum esetében, 
amely minden létező teljessége, ez a külső tényező csak a Teremtő 
lehet.”  
Az Új TF felfogását ld.: Új TF/V/78-79-80. o. 
„Nem kisebb egyéniség, mint Einstein (Új TF.I.M. Ir: 92./81. o) vallotta 
be, hogy az ő tudományos munkássága realista 
filozófiát tartalmaz, és lehetőséget ad arra, 
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hogy Isten létét kozmológiai úton bizonyítsák, 
...”.  
 
Dr Jáki Szaniszló: Isten és a kozmológusok c. (105.o). 
(Új TF/V/41-42.o.): „… azon régi reménynek, /…/ hogy 
néhány egyszerű általános törvényt találjanak, amely 
megmagyarázná, hogy a természet komplexitásával és 
variációjával miért olyan, amilyen.” „E reménynek valóban 
hosszú története van. /…/ a pithagoreusoktól húzódik 
Platonon, Arisztotelészen, Plótinoszon, Descartes-on, 
Galilein, Newtonon és Einsteinen át Eddingtonig és még 
tovább /…/ e remény több filozófiai, mint 
tudományos aspektussal bír.”  
Új TF: A keresett általános törvények az I-IV kötetekben 
megtalálhatók. 
„Nincs számunkra meghittebb fogalom, mint a szellemi 
Energia /…/ belső természete annyira megfoghatatlan, 
hogy egész mechanikánk kívüle épülhetett”. „Konkrét 
cselekvésünkben tökéletesen érezzük, hogy ez a két 
jelenlévő erő egymással kombinálódik. A gépezet működik. 
De ellentmondónak tetsző játékát nem tudjuk megfejteni.” 
(Új TF. V. 111 - 112.o.) 
Új TF felfedezte és köteteiben megtalálható a 
megfejtés. 
”… mindmáig hiábavalónak tűnik a remény, hogy a 
filozófusok a tudósok kihívására komolyan kezdjenek 
gondolkodni az Univerzumról. De még, ha ez a kihívás 
folytatódna is a jövőben, alig találna jelentős 
visszhangra a kortárs filozófusok 
között.” (Új TF/V/60.o.) 
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Ludvig Wittgenstein (Új TF/V/136.o.): „Érezzük, hogy még, 
ha feleletet is tudunk adni valamennyi lehetséges 
tudományos kérdésre, életproblémáinkat ezzel még 
egyáltalán nem érintettük.  Amiről nem lehet beszélni, 
arról hallgatni kell.” 
 
NYÍRI TAMÁS (Új TF/III110. o.)  a Magyar Filozófusok 
Világtalálkozójának bevezetőjében tette fel a kérdést: „A 
végéhez közelednék tehát a filozófia?" 
     „A rendelkezésünkre álló tudományosság elbizonytalanít. 
A tudományok ijesztő gyorsaságú haladása következtében 
/.../ ideiglenesnek és revideálhatónak tűnik föl minden egyes 
ismeret. /.../ egyszer majd kiderülhet, hogy egészen másként 
van minden, mint ahogy azt tudni véltük”  “Megfoghatatlan 
félelem szövi át életünket, attól tartunk, hogy gondolataink 
csupán ködös agyszülemények, hogy semmi közük a 
valósághoz, ..."  
Az Új TF cáfolat a Wittgensteini- és  Nyíri Tamás állításaira. 
 
Hawking Stephen (Új TF. III. 139. o.) a könyvében így ír: „A 
filozófusok oly mértékben csökkentették vizsgálódásuk 
területét, hogy Wittgenstein, századunk leghíresebb 
filozófusa kijelentette: nem marad más feladat a filozófia 
számára, mint nyelvek elemzése. Micsoda bukás az 
Arisztotelésztől Kantig terjedő nagyszerű filozófiai 
tradíciókhoz képest." 
 
 
EGYES NAGY GONDOLKODÓK ÍRÁSAIKBAN IS 
KIFEJEZÉSRE JUTTATTÁK A VALÓSÁGGAL 
KAPCSOLATOS gondolataikat-, probléma felvetéseiket-, 
általános megoldást várva ─ ÚJ TERMÉSZETFILOZÓFIA 
IRÁNTI IGÉNYÜKET.   
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Alfred North Whitehead: (1861-1947)  A természet 
fogalma.(TYPOTEX Budapest 2007. 
W/236/8-11. o. Előszó a magyar kiadáshoz (Bp. 2007 
február.) kivonatosan: Ez a könyve összefoglaló mű; a 
természettudomány, különösen a fizika új filozófiai 
megközelítését nyújtja. Whitehead természetfilozófiai 
munkásságának egyik legkimagaslóbb teljesítménye. 
A. E. Taylor a „Mind”-ban Whitehead munkáját a 
természetfilozófia történetének legkifinomultabb 
alkotásaként értékelte. J. E. McTaggart pedig a filozófia és a 
tudomány viszonyáról írott egyik legértékesebb kortárs 
könyvnek tartotta. Ezek az értékelések ma is megállják 
helyüket.”  
Megjegyzés: Whitehead a saját elképzeléseinek 
megfelelően alapos és hatalmas időráfordítással széles 
tudományos és hozzágondolt ismeretekkel bonyolult 
felépítési rendszerrel alkotta meg művét. Az einsteini 
relativitáselmélettel szemben a saját új 
relativitáselméletét is leírta. Azonban az, az 
állítás, hogy az írásmű és az értékelések 
ma is megállják helyüket nem helytálló. 
A magyar kiadáshoz írott előszóban olvasható:” 
Természetfilozófiájának /…/ a természetben talált 
létezőknek és viszonyaiknak egyetemes igénnyel történő 
feltárására kell irányulnia.” Azonban e könyv ezen 
igénynek nem felel meg. 
A színezett írás az Új Természetfilozófia köteteiben 
leírtaknak megfelelő véleményemet rögzíti. A színezések-, 
aláhúzások-, a vastagbetűk és más kiemelések- nem az 
eredeti írás részei, csupán figyelemfelhívások az olvasó 
számára. 
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Ide illenek Herakleitosz szavai: „Nem a sok 
tudás, hanem a lényeg tudása tesz 
bölccsé.” 
 
Whitehead látszólag kitűnő írását alkalmatlan 
alapokra építette, ennek következményeit magán 
viseli a könyv teljes felépítményi rendszere. Néhány 
állítását kiemelve a könyv oldalaira történő 
hivatkozásokkal:  
Legegyszerűbb, ha a bonyolultan fogalmazott írásmű 
végén, az összegezés és a végső fizikai fogalmak c. 
fejezetek egyes állításaiból indulunk ki. Könyve 
oldalszámainak feltüntetésével. 
W/187. „A természet semmi más, mint az érzéki 
tudomásulvétel hozadéka. Nincs semmiféle 
alapelvünk, amely elárulná, hogy mi 
ösztönzi/ingerli a tudatot az érzéki 
tudomásulvételre.” Minden létező a sajátosságainak 
megfelelő környezettel-, természeti értelemmel- és tudattal 
rendelkezik. A környezetváltozás megváltoztatja a létező 
környezeti helyzetét és a létezőt létszükségletének 
megfelelő problémamegoldó reakció-akcióra indukálja.  
 
W/193. o. „Nyilvánvaló, hogy a mozgásnak egy 
pillanatnyi térben nincs értelmes jelentése”. A mozgás 
egy pillanatra sem áll meg, mozgás nélkül nincs létező. 
Minden létezésfolyamat természeti értelemmel bír. 
W/176, 177, 178, 180, 183. oldali idézetek. Az 
Összegezés c. fejezetből kiemeltek. A továbbiak is 
fontosak, de az évezredek óta keresett megoldás 
szempontjából ezek a legfontosabbak. 
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W/176-177. o. „… a tudomány törvényei a legvégső 
megfogalmazásban olyan objektumokat keresnek, 
amelyek a jellemzők legmaradandóbb, meghatározott 
egyszerűségével bírnak, s a tudomány a végső 
szabályszerűségeit ezeknek a fogalmaival fejezi ki.”  
„…ha pontosan kívánjuk kifejezni az események tér-
időbeli szerkezetből adódó viszonyait, úgy közelítünk 
az egyszerűség felé, hogy fokozatosan elaprózzuk 
a vizsgált történések kiterjedését (mind térbeli, mind 
időbeli értelemben).”  
„Így érkezünk egy esemény ideljához, amely olyan 
korlátozott, hogy nincs térbeli vagy időbeli kiterjedése.”. 
Akkor ez nem létezik „Az ilyen eszményi történéseket 
’eseményrészecskéknek’ nevezem” „A világot a történés 
folyamatos áramlásaként ismerjük, …” „tulajdonságait 
megközelítési útvonalak általam 
eseményrészecskéknek nevezett /…/ fogalmaival 
tudjuk kifejezni.” Ezek sem léteznek. „… az 
eseményrészecskék elvonatkoztatások. Így/…/ 
elvonatkoztatás nélkül nem vagyunk képesek 
elemezni a konkrét természetet.” Mert ismét össze 
kellene adni őket. Ha a semmiket adja össze az 
eredmény is semmi, ha a valóságokat adja 
össze a kezdeti állapothoz jut. „ a tudomány 
elvonatkoztatásai a természetben valóban meglévő 
létezők, bár attól elválasztva semmiféle jelentésük 
nincs.” Nemlétező? Létező, de semmiféle jelntésük 
nincs. Jelentés nélküli létező nem létezik. Ilyen 
ellentmondásos alapra építi a világ 
felépítési rendszerét.  
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„Ezek az eseményrészecskék a relativitáselmélet által 
előfeltételezett négydimenziós tér-idő sokaság végső 
elemei.” Az állítás valótlan. „… ez a lehetőség jelenti 
az alapvető különbséget az univerzum régi és új 
felfogása között.” Igy az új felfogás alkalmatlan 
kártyavár. 
W/183. o. „Meg kell találnunk azt a módot, ahogy 
kifejezhetjük az események aktivitásának mezejét.” Az 
Új Természetfilozófia II. és II/M köteteiben 
megtalálható.  
W/18. o. „… az eszmény valamely egységes 
elképzelés, ami magába foglalná minden tudás, érzet 
és érzelem megfelelő kapcsolatainak a kimutatását. E 
távoli ideál minden filozófiai kutatás hajtóereje.”  
„A természet mindaz, amit érzékeinken keresztül 
észlelés során felfogunk.” És a Természet többi 
része? Másrészt hogyan értékelné ki, mit, hogyan 
fog fel?, stb. 
W/21. o.”Elképzelhető, hogy a természet értékei 
jelentik a kulcsot a létezés metafizikai szintéziséhez, 
ám éppen ez az /…/ amire itt nem vállalkozom.” Pedig 
fontos lett volna, mert érték nélkül nincs működés. 
W/45. o. „… hogy kifejezzük azokat a természetes 
viszonyokat, amelyeknek megfogalmazása a 
természetfilozófia. Lehet, hogy a feladat 
meghaladja képességeinket, vagy a kapcsolatok 
talán túlságosan összetettek ahhoz, hogy 
felfoghassuk őket, …”  
De, ha így van hogyan mert vállalkozni könyvének 
megírására. 
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W/59. o. „A természettudomány filozófiájának 
elsődleges feladata az egységes, összetett tényként 
felfogott természet fogalmának értelmezése, alapvető 
létezőknek és ezek lényegi kapcsolatainak a 
kimutatása /…/ olyan formában, amelyben a természet 
minden törvényszerűségét rögzíteni kell, valamint 
annak biztosítása, hogy az így feltárt létezők és 
kapcsolatok alkalmasak a természetben előforduló 
létezők mindenfajta viszonyának kifejezésére.”  
A keresett megoldás az Új Természetfilozófia I-II/M 
kötetében olvasható 
W/60. o. „Nem vagyunk hivatottak arra,hogy bármiféle 
kijelentést tegyünk a szubjektum és objektum 
pszichológiai kapcsolatáról vagy a valóság világában 
betöltött helyéről..” Whitehead nem kerülhette volna 
meg a szubjektum objektum kérdést. Ez 
Univerzumunk és minden rendszerkomponens 
energiarendszere működésének a leglényegesebb 
kérdései közé tartozik 
W/67. o. „Érzéki tudomásulvételünk /…/ egy tartamnak 
nevezett egészet állít elénk az észlelésben, így a 
tartam egy meghatározott természetes létező.” „ A 
természet folyamat /…/ a természetnek ezt a 
jellegzetességét sem lehet megmagyarázni.” A lét és 
létező megoldása: az Új TF Általános lét- és 
rendszerelmélete, működésük Az általános érték- és 
működéselmélet. További magyarázatra nincs 
szükség.  
W/68. o. „Az érzéki tudomásulvétel célpontja két eltérő 
értelemben is egyedi. Egyrészt azért, mert egy egyedi 
elme érzéki tudomásulvétele, másrészt amiatt is, mert 
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az adott természeti környezet feltételei közt működő 
valamennyi elme számára való érzéki tudomásulvétel.” 
Az Új Természetfilozófia szerint Az elme az Ember, és 
a biológiai létezők szervezerttségi szintjének a 
korlátozottkörű sajátja lehet: A természeti értelem 
minden létező sajátja; szervezettségüknek 
funkciójuknak és kozmikus útjuknak eredménye, a 
kozmikus kódjuk része. Működése az egész 
Univerzumot átfogja. 
W/71. o. „A ’pillanat’ kifejezést ebben az értelemben 
fogom használni: ’a teljes természet egy adott 
időpontban’. Egy pillanat nem rendelkezik időbeli 
kiterjedéssel.” De igen!  Az időfolyamat egy pillanatra 
sem áll meg. A természetben pillanat nem létezik. 
Csak az Ember képzetes pillanatáról lehet beszélni. 
Hogyan képzeli el a teljes Természet részeként pl egy 
Galaktikarendszer-, a Naprendszer-, a Föld-, egy 
társadalom-, az óceán-, egy halraj-, egy hangyaboj-, 
egy sejt-, egy atom-, stb létezésének egy pillanatát? 
W/74. o. „Az elvonatkoztató csoport mentén 
végighaladva a teljes természet időbeli kiterjedés 
nélküli eszmélyéhez közelítünk, vagyis az egész 
természet egy pillanatban ideáljához.”  
Vagyis a semmiből teremtés elfogadhatatlan 
ideájához. 
W/75. o. „… bár valójában nem létezik pillanatnyi 
természet, csupán az elvonatkoztató csoport.” „Az 
elvonatkoztató csoport az a létező, amelyre akkor 
gondolunk, amikor egy időbeli kiterjedés nélküli 
időpillanatot tartunk szem előtt.” Ilyen nincs.  
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W/116. „   időtlen térben betöltött abszolút helyzet…” 
Nem létezik. 
W/124. o. „Eddig időrendszerhez kapcsolt időtlen 
terekről beszéltem. Ezek a természettudományok tereit 
jelentik, valamint minden olyan felfogást, mely a teret 
öröknek és változatlannak tekinti.” Időtlen tér nem 
létezik. 
W/134. o. „… az objektum nem maga a történés 
csupán az elme egy absztrakciója.” Nem! 
W/142. o. „… az objektumok közti kapcsolat mentes az 
időhöz való bármiféle viszonytól.” Az objektumok 
között nincs kapcsolatmentes időviszony.  
W/147. o. „… a tér létezhet idő nélkül, és megfordítva.” 
Nemlétezhet! 
W/166-167. o. „Belátom, hogy a természetnek az a 
szemlélete, melyet előadásaim során képviseltem, 
nem egyszerű. A természet olyan összetett 
rendszerként jelenik meg számunkra, melynek 
tényezőit csupán homályosan észleljük.” 
Végre bevallja, hogy a Természetet 
homályosan észleli. Akkor, hogy mert 
vállalkozni könyvének megírására!? 
Habár a VI. kötetben e könyv tételesen 
kidolgozott-, mégsincs értelme a Whitehead 
művével való további foglalkozásnak a sok 
értelmetlenség és véleményeltérés miatt. 
 
Kiss Miklós: Új Természetfilozófia c. I-VI kötetei az 
Ősök alkalmas rész-elképzeléseit rendszere 
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komponenseként használta fel, és ilyen „csapatmunka” 
eredményeként fedezte fel az átfogó  MEGOLDÁST.  
Az isteni LÉT-, és az isteni. ŐSENERGIA 
egymásnak megfelelősége azt is jelenti, hogy   
• a Természettudomány, a természetfilozófia 
az ŐS/ENERGIA, a természeti értelem, a természeti nyelvek 
segítségével képessé válik Univerzumunk kozmikus 
útján előfordult létezői szervezésének és működésének 
megismerésére.  
 
• A vallások A LÉT = az ISTEN, a természeti 
értelem, a természeti nyelvek segítségével képessé 
válhatnak a saját filozófiájuk formálására. 
 
• A filozófiák a LÉT-, az ISTEN-, az ŐSENERGIA 
egymásnak megfelelősége alapján képessé válhatnak a 
Valóság jobb filozófiájának létrehozására. 
 
Részletesebben kifejtve: Az Új Természetfilozófia I. 
Általános lét- és rendszerelméletében (a kiadás éve 
1992 és 2001), valamint a II. Általános érték- és 
működéselméletében (a kiadás éve 1994 és 2008. 
Mindkét kötet második kiadása: Email 
http://ujtermeszetfilozofia.hu) olvasható és 
jelenleg még letölthető.  
 
További érdeklődés esetén az Új 
Természetfilozófia I-V. kötet első kiadásaiból lehet 
informálódni. (A legtöbb egyetem és főiskola 
könyvtárában, az MTA könyvtárában, az ELTE 
Könyvtárában Bp., Ferenciek tere, a  Kőbányai Szabó Ervin 
könyvtárban, a Központi antikváriumban, Bp. V. Múzeum 
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krt., a szegedi- és más antikváriumokban, stb. Az Új TF/I-
IV/M és VI/M. köteteit az INTERNETEN E-mail: 
ujtermeszetfilozofia@comunique.hu lehet elérni 
 
Jelmagyarázat: 
Új TF/ ..kötet/…oldalszám (o.)…. vagy fejezet (f.). 
Új TF/… kötet/… irodalomjegyzékében az idézett könyv 
száma/…a könyvben o. vagy f., ahol az idézet megtalálható. 
Pl.: Új TF/I/M/Ir: 91/33. = Új TF/I/M/I. kötetének második 
kiadása irodalomjegyzékében 91 sz. könyv, (Lorenz, 
Konrád: …), amelynek a 33. oldalán olvasható az idézet. 
Vagy hasonlóképpen Új TF/I/M/Ir: 50/173, 176, 177. o. 
szintén az I kötet második kiadása irodalomjegyzékének 50. 
sz. kötete (Hawking…), amelynek 173, 176, 177 oldalain 
olvashatók az idézetek. 
/É/   azt jelenti, hogy jelentése a könyv értelmező szótárában 
megtalálható.  
Megjegyzés: az írásban − a vastagbetűk, nagybetűk,  aláhúzások-  
és kihagyásokkal a szerző saját hangsúlyozást ad a 
mondanivalóknak.  
Az ERSZF-ARSZO vagy ARSZO-ERSZF egymástól 
elválaszthatatlanok. Ha csak az egyik rövidítést olvassuk, pl: 
ARSZO önmagában a másikat is jelenti. 
Az egyes szerzőktől vett idézetek jelölésének 
összefüggésében, ha Új TF/… hivatkozások is olvashatók, 
azok segítő könnyítést tartalmaznak az elolvasó számára, 
hogy ne kelljen minden esetben a könyvtári irodalmat külön- 
külön keresgélnie.  
Pl: E. Schrődinger. D-18,  azt jelenti hogy Paul Davies 
kötetének a 18. o. olvasható az idézet. Vagy pl: 
(Új TF/I/M/Ir: 91/9. o.) = az Új Természetfilozófia első kötet 
második kiadása irodalomjegyzékének 91 sz. könyve. 
Lorenz Konrád:  Összehasonlító magatartás-kutatás, Az 
etológia alapjai.    9. oldalán olvasható az idézet. 
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46. A Valóság és működése 
problémakörét egymástól függetlenül −több féle módon− 
másként-másként vizsgálták meg és 
kulcskérdésként az energiához jutva 
próbáltak következtetéseket vonni; nevezetesen:  
 
A sebesség-szintes univerzális ciklusreláció 
megközelítése: 
 
Szádeczky-Kardoss Elemér „BEVEZETÉS A 
CIKLUSSZEMLÉLETBE” Akadémiai Kiadó Budapest. 1986.,  
valamint a „A JELENSÉGEK UNIVERZÁLIS 
KAPCSOLÓDÁSA”  Akadémiai Kiadó Budapest. 1989. c. 
köteteiben a sebességszintes univerzális ciklusreláció 
felfedezésével (1973-1974) egységes világképet 
próbált kialakítani. Megállapította, hogy a 
Világegyetem tartós mozgásai ciklikusok és azok tér idő 
és sebességértékekkel rendelkeznek.  
 
Az ennek keretében való mozgást rezgéses-hullámos és a 
forgó-keringő mozgást a mozgás két alaptípusának minősíti. 
A mozgásformák mindegyikét karakterisztikus sebesség 
foglalja össze. Az értékek, az energiadimenzió, egyenesen 
jelennek meg és értelmezhetők. A fázisátalakulásokat 
energia-átalakulások kísérik.  
 
Három fő energiafajtát különböztet meg: mechanikai, hő, és 
kémiai energiát. Leírása szerint a mechanikai és kémiai 
energia átalakítható hőenergiává.  

 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

241 

Felfedezte Ő is, hogy a rendszer alrendszerekből, 
−komponensekből áll−, önmaga pedig nagyobb 

rendszer komponense. 
 
A különböző sebességértékek összehasonlítása újabb 
felfedezéshez vezetett. Az Univezumban olyan 
sebességtartományokhoz, amelyeknek a különböző 
sebességszintek sávjaiba elkülönülő objektumok és 
jelenségcsoportok tartoznak. 
 
Dr Benkő Ferenc professzor lektori jelentésében 
olvasható: 
  
2.1: „...megkísérli, hogy egységes szemléletű és 
kvantifikált összehasonlító elemzést adjon az 
Univerzum elvileg minden jelenségéről, s ezzel 
áttekinthetővé tegye a különböző szaktudományok 
révén más-más oldalról vizsgált, végső soron azonban 
azonos jelenségre vonatkozó heterogén 
ismerethalmazt,...”  
2.3. „Az ábrázolt mozgások határozott rendben való 
elhelyezkedése adott lehetőséget az univerzális 
ciklusreláció felismerésére és definiálására, illetve az 
Univerzum fő mozgás-formáinak ilyen alapon való 
elkülönítésére és elrendeződési sajátosságainak 
meghatározására …” 

 
Az érdeklődőknek javasolható −a saját korában úttörő és 

értékes, felfedezéseiben kellően meg nem értett− 
Szádeczky-Kardos Elemér professzor köteteinek elolvasása, 

és az azt követő véleményalkotás. 
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A frekvencia-szintes megközelítés: Balogh 
Béla mérnök: A végső valóság c. könyvének harmadik 
kiadásában olvastam. Kiadó: Bioenergetik Kft. Az oldalszám 
hivatkozás erre a kiadásra vonatkozik. A svéd nyelvű kiadás 
címe: Den ytteresta verkligheten.  
 
Létezőit az elektromágneses spektrum 
frekvencia szintjeihez viszonyítja. Az anyagi világot 
a sebességszintes ciklusrelációtól eltérően vizsgálja. Ennek 
ellenére a különböző frekvencia szintek sávjaiba 
elkülönülő tárgyiasult objektumok és jelenségcsoportok 
tartoznak. A könyvéből vett idézetek: 
 
23. o. „Amit mi anyagnak érzékelünk, valóban leírható 
hullámként, de itt nem akármilyen hullámokról van szó, 
hanem azok egyik különös fajtájáról az állóhullámokról.” 
29. o. Pl.: „… a nátriumatom úgy is leírható, mint egy 34 
állóhullámból álló energiacsomag.” „…az általunk anyagnak 
tekintett frekvenciasáv az elektromágneses spektrumhoz 
viszonyítva…” „… elég széles hullámsávot takar, …”  
30-31. o. Az anyagok vonatkozásában a frekvencia 
rezgések száma másodpercenként 1014 −1026 −ig  tart. „… 
miért is érzékeljük anyagnak azt ami tulajdonképpen hullám: 
Wolfgang Pauli /…/ bebizonyította, hogy egyetlen atomon 
belül nem létezhet két teljesen egyforma elektron.” „ Ezt a 
felfedezést Pauli kizárási elvének nevezték el.” „… ha két 
azonos atomot megpróbálunk összepréselni…” „…érvényre 
jut a kizárási elv, és az azonos típusú és energiájú 
állóhullámok anyagi tulajdonságokat mutatnak egymáshoz 
viszonyítva!” „… ez az anyag nagy titka”. 
„A testünket alkotó anyag és a bennünket körülvevő 
anyag ugyanaz az energiafajta”  
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32. o. Valahányszor valamit anyagként érzékelünk, 
semmi mást nem teszünk, mint összehasonlítunk két 
hasonló hullámsávot!” „… energiaszinteket hasonlítunk 
össze. „  
47. o. „ … az anyagi élmény…” „…nem más, mint hasonló 
vagy közelálló hullámhosszok összehasonlítása, egymáshoz 
viszonyított relatív tulajdonsága.” 
52. o. „Az egész Világegyetem a bolygókat, 
csillagokat, galaxisokat, pulzárokat, kvazárokat és /…/ 
fekete lyukakat és a legkisebb részeit is beleértve, nem más 
mint a rendszerkomponensek sajátosságainak megfelelően 
tárgyiasult energia.”  
66.o. „… ha az értelem teremti az anyagi világot, akkor 
könnyen érthetővé válik, hogy az értelem segítségével hatni 
tudunk az alacsonyabb energia-minőségekre és alakítani 
tudjuk a fizikai világot.” 
Az Új Természetfilozófia lényegében Balogh Béla fentebb 
kiemelt állításait is magában foglalja. Az 1992-ben −és a 
további köteteiben−, de másként fogalmazva - állítása 
szerint a környezetében betöltött funkciója-, és 
szervezettségi színvonalán minden létező értelmes. A 66. 
oldalon írt gondolat szó, a természeti értelem működését 
fejezi ki (Ld.: Új TF/I/M/8 f.). 

A könyv nagyon értékes gondolatokat tartalmaz. Az 
érdeklődőknek javasolható az elolvasása és vélemény-
alkotás.  

 
A szervezettség-szintes megközelítés: 
Kiss Miklós: Új Természetfilozófia I. Általános lét- és 
rendszerelmélet. (1992, 2001) II. Általános érték- és 
működéselmélet (1994, 2008) c. köteteiben olvasható. A 
témakört részleteiben és szélesebb sávon megérteni kívánó 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

244 

érdeklődői, a III-VI. köt., tartalomjegyzékből választott 
témaköreinek elolvasása során további információkat 
nyerhetnek. 
Az Új Természetfilozófia mindvégig a létezésfolyamatok 
Ős/robbanást követő; lényegében energiaszervezettség-
szintes, hőmérséklet küszöbszintes szerveződésére 
összpontosított.  
Ennek keretében a hatáskommunikáció révén tárgyiasuló 
változásokkal együtt járó átalakulások az érintett létezők 
energiarendszerfolyamatainak kialakulásával, átalakulásával 
és a szervezettségi szinteknek megfelelő sávrendszer 
alakulásával, a memóriájukba történő tárgyiasulással 
foglalkozik. Ezzel további környezetváltozást idéznek elő.  
A szinteknek megfelelő sávrendszer mind Szádeczky-
Kardoss Elemér, mind Balogh Béla elméletében sajátosan 
kimutatható. 
 
Az egyes rendszerekbe tárgyiasult energiarendszer-
folyamat „jelenpillanata” a rendszer potenciális mozgás-
képességével-, más néven a munkaképességével 
egyenlő. Ezt az energiát a fizika a rendszer nyugalmi 
energiájának nevezi. Megjegyzés: A Valóságban sem jelenpillanat, 
sem nyugalmi energia nem létezik, mert az energiarendszerfolyamat egy 
pillanatra sem áll meg. Ezek; emberi következtetések lehetősége 
érdekében, az Ember által képzett fogalmak. 
ALBERT EINSTEIN: A speciális és általános relativitás 
elmélet..c. könyvben így ír: 
52. old. „A test tehetetlen tömege /../ nem állandó, hanem 
energiaváltozásával együtt változik."  
53. old. „Az mc2 alak /.../ nem egyéb, mint az, az energia 
ami már akkor is a test birtokában volt (vele együttmozgó 
koordinátarendszerből nézve), mielőtt az E0  energiát 
felvette." 
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Az Új Természetfilozófia –a speciális relativitás-elmélet E = 
mc

2 - hez hasonló– bármely létező −ARSZO−. Megnevezé-
sére alkalmas általános összefüggésrendszere  
Azonban, ha konkrét létformába tárgyiasult energiarendszerre –konkrét 
ARSZO-ra– értelmezzük, akkor az környezete számára objektumként, 
önmaga számára Szubjektumként funkcionál.  

Az Einstein által „test"-nek, másutt „rendszer"-nek 
nevezett létező téridőfolyamatának „téridőpillanata”; –más 
néven „jelenpillanata”,– az a pont, amikor az E = mc

2
 

érvényes, amikor még a környezetéből energiát nem vett fel 
és a környezetének nem adott le, vagyis a 
környezetváltozás és együttműködés hatása még nem 
érvényesült.  
Tehát az előző pillanatból –a múltjában szerveződött 
energia– örökölt lét-, működés- és szervezettségformájával, 
kozmikus kódjával, múltjának üzeneteivel, adott 
környezeti helyzetével és egyben a jövő kezdeti 
feltételével rendelkezik.  
Minden létező E = mc2 energiarendszer folyamat sajátosan 
a maga rendszerkomponensrendszer-folyamataival. A 
rendszerek világát, különböző funkcióját, tulajdonságait, 
képességeit, stb., a külső- belső rendszerkomponensek, –
mint önmaguk számára rendszerek– rendszer-
összefüggései határozzák meg. 
Az energia különböző mozgásmennyiségek lét-, 
működés-, és szervezettség formákba és egymásra ható 
összefüggéseikbe tárgyiasult, funkcióval rendelkező 
létezők, önmaguk számára Szubjektumok– potenciális 
működési lehetősége. A Szubjektumok létformájából más 
létformákba tárgyiasulhat, azonban tulajdonságaik a 
rendszerkomponensek kapcsolódásától és a rendszer 
szervezettségétől függenek. Megjegyzendő, hogy a „
téridőszervezettség-pillanat = a jelenpillanat” nem 
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létezik, az csupán képzetes “kép”, mert a 
téridőszervezettség-folyamat, egy pillanatra sem áll meg. 
A környezetváltozás-folyamat hatására a Szubjektumok; 
helyzete, létszükséglete, „magatartása", külső- és belső 
rendszerkapcsolataik megváltoznak és önmaguk is 
változnak.  
A környezetváltozások minden létezőt befolyásoló 
legáltalánosabb hatása, pl-: a hőmérsékletváltozás-, a 
sebességváltozás-, a frekvencia változás és kapcsolódásaik, 
amelyek az Ősrobbanást követő kényszerpályás 
energiaszerveződések-, energiatárgyiasulások szervezői.  
 
A speciális relativitáselmélet szelleme és említett tételei 
igazolni képesek az energetizmus filozófiájának lét- és 
működéselméleti alapjait. De nemcsak ezt, hanem azt is, 
amit Einstein keresett, azonban a kapcsolatos gondolatkör 
kiszélesítése valószínűleg elkerülte a figyelmét.  
53. old. „Valamely rendszer tömegmegmaradásának tétele 
eggyé válik az energia megmaradásának tételével, és csak 
akkor érvényes, ha a rendszer nem vesz fel és nem ad le 
energiát." „Az mc

2
 alak /.../ nem egyéb, mint az, az 

energia, ami már akkor is a test birtokában volt (vele 
együttmozgó koordinátarendszerből nézve), mielőtt az E0  
energiát felvette."  
Tehát az adott test vele együttmozgó rendszeréből, a 
Szubjektumból nézve, mielőtt „… a rendszer nem vesz 
fel és nem ad le energiát.” A vele nem együttmozgó 
rendszerekbe–, vagyis a külső és belső környezetének 
rendszereibe; objektumaiba, amelyekbe nincs belelátása. 
A Szubjektum, mint megfigyelő, csupán azok külső 
megnyilvánulásait képes érzékelni. 
 A gondolatkör kiszélesítése elvezet a kvantummechanika 
Einstein Niels Bohr és sokak által szüntelenül keresett 
problémájának elméleti megoldásához.  
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Univerzumunk Ősszubjektumából, Ősrobbanását követő 
hierarchikus kényszerfolyamatban alakultak ki, és 
jelenleg is alakulnak a mind bonyolultabb 
rendszerkomponensei. 
 
Itt meg kell állni egy pillanatra; a vizsgálat alapját képező 
általánosítás egyértelműsítése céljából:  
- Az Ősrobbanás ténye. Eredőjeként az Egy rendszer: tiszta 
energiája, annak értelmessége, maximális energiasűrűsége, 
maximális forgási sebessége, maximális hőenergiája, 
maximális gravitáció- és antigravitációja. Amelyeknek végső 
eredői az Ősrobbanást követően tárgyiasult 
rendszerkomponens sok-világú energiarendszer-
folyamatoknak (beleértve a térenergiákat, rezgéseket, 
hullámokat, anyagokat, és a kölcsönhatásokat is, stb.) 
Lényegében az Ősrobbanás maximális energiasűrűségéből 
maximális hőenergiájából következik, hogy a később létrejött 
energia fajták és viszonyaik (pl.: fizikai, kémiai, biológiai, stb. 
rendszerkomponens rendszereinek sok világa létrejött 
 

Erről az alapról a sebesség- 
és frekvenciaszintes sávok 
rendszereihez hasonló, de 
más sávrendszer alakult ki. 

Minden sáv egymásra 
épülve- egymáshoz 
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kapcsolódva követi a 
szabályszerűséget.  

 
A szervezettségszintes sávok és -ARSZO-ik egymásra 
épülő szerveződései megszüntetik az ellentmondásokat. 
Emiatt az Új Természetfilozófia energia szervezettség 
szintes általános lét- működés- változás elmélete 
megbízhatóan alkalmas a tudományos fejlődés számára új 
következtetések és a további kutatás alapjául szolgálni. 
 
Ez az egyszerűnek tűnő felfedezés hallatlanul 
bonyolulttá válik, ha pl. az Univerzum, –mint rendszer−, 
rendszerkomponensei-, –mint önmaguk számára rendszerek
– és ezek hierarchikus rendjének megfelelő 
rendszerkomponensfolyamat rendszerek-, kifejezhetetlen 
sokaságára; kozmikus útjára és mindezek minden 
„jelenpillanatában” jelentkező kozmikus kódjára, kezdeti 
feltételére létezésfolyamatára, hatás-kommunikációjára, és 
változásaira gondolunk.  

 
Ennek ellenére ez a rend 

fogja át sajátosan az 
Univerzum Ősrobbanása 

óta szerveződött 
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létezőinek (ARSZO-inak) 
minden rendszer-

komponens rendszer-
folyamatát, és azok 
alapvetően külső 

környezeti hatások- 
lehetőségek és 

képességek 
hatásinformáció által 
befolyásolt világát, 

működését.  
 

Minden ARSZO-nak konkrét térbeni-, időbeni- kiterjedése-, 
külső- és belső környezeti kapcsolódásai-, valamint 

funkcióbani és szervezettségbeni állapota van. 
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Látszólag felfoghatatlannak-, lehetetlennek 
tűnik a feladat megoldása, ennek 
ellenére, az Új Természetfilozófia kötetei 
közérthetően tartalmazzák a megoldást.  
 
Univerzumunk lét- működés- változás rendjének 
szervezettség-szintjei: 
1./Ősenergia: A végtelen LÉT, végtelen értelmes energia és 
feszültsége, végtelen gravitáció, a véges létformákba tárgyiasuló 
értelmes energia végtelen önmozgása, változása, létezése. 
2./ Világegyetemünk: A ciklikusan önmozgó Ősenergia 
szervezettség szintes lét- mozgás- változás rendszere. Sajátosan, a 
végtelen Ősenergia környezeti funkciót ellátó energiarendszer-
folyamatokba tárgyiasult tulajdonságaival (végtelen energia, 
téridőszervezettségfunkció-változásfolyamat), a maga kozmikus útjaival-, 
kozmikus kódjaival, „kezdeti” feltétel folyamataival.  
A ciklusosság lényeges megnyilvánulásai:  
A minimális és maximális határok közötti legfontosabb 
változók: energiasűrűség-, korszerű funkciót ellátó energiarendszer és 
szervezettsége-, hőmérséklet-, nyomás-, feszültség-, előrehaladás-, forgás-
, a létezők szubjektív aktivitása, stb. 
3./Univerzumunk Ősszubjektumának jellemzői: 
- Az Ősenergia „tiszta” állapota a maga természeti értelmével kozmikus 

kód- és kezdeti feltétel folyamatával, memóriájával. 
- Maximális: energiasűrűség, hőmérséklet, nyomás, forgás, gravitáció-

antigravitáció, stb. 
- Minimális: előrehaladó mozgás ⇒ “megszűnőség irányába halad. A 

folyamat Ősrobbanásba torkolva szétterjedően dinamikus előrehaladó 
mozgással folytatódik.” 

- Ősszubjektumunk rendszereinek száma az Ősrobbanást megelőző 
“pillanatban” = Egy. 

4./Univerzumunk Ősszubjektuma Ősrobbanásának 
jellemzői: 

- A gravitáció erőit egyidőben haladják meg az antigravitáció erői és 
bekövetkezik a lényegében antigravitációs Ősrobbanás. 

- Maximális értékű indító lökés és a velejáró előrehaladó és forgó 
mozgássebességekkel. 
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- Majd csökken: az energiasürüség, a hőmérséklet, a nyomás, a forgási és 
előrehaladó sebesség, stb. A maga sajátos jellemzőivel és a 
kényszerpályás következményeivel. 

- A tér dinamikusan tágul. 
(Feltehetően valahol itt helyezkedik el A Szádeczky-Kardoss féle ∑-sáv.) 

- Beindul az energia szerveződése, az energiatárgyiasulás és átalakulás 
rendszerfolyamata.  

5./ Ősszubjektumunk –mint Egy– átalakul 
Univerzumunk természeti rendszerévé. Beindul 
rendszerkomponens rendszerei környezeteikkel egyeztetett hierarchikus 
rendjének kényszerpályás szerveződése, kozmikus útjaikkal, kozmikus 
kódjaikkal, világképeikkel, kezdeti feltételeikkel környezetváltozásaikkal és 
sajátos működéseikkel. Tárgyiasuló memóriáikkal, ARSZO létrendszerek 
kialakulásával és változásával a Természet alapvető törvényei szerint.  
Ennek során minden rendszerkomponens rendszerfolyamat, –mint 
önmaga számára Egy– funkcionál Univerzumunk lét-, mozgás-, 
változásrendjének megfelelő energiatárgyiasulás-folyamat ARSZO-jaként. 
A kényszerpályás szerveződési folyamatok alapvető 
szervezettségi szintjei különböző állapothatározókkal-, de 
alapvetően a változó hőmérsékleti-, sebesség-, frekvencia 
küszöbszintek hatásaival függenek össze. Leírásuk és „
szemléltető” bemutatásuk az alábbiakban  látható.  
 
A Nobel díjas Stewen Weinberg: Az első három perc c. 
könyvében így ír:  
 
„... az Univerzum történetének korai szakasza –ebből is 
főképp az első század másodperc– az, ahol a részecskefizika és a 
kozmológia problémái erősen összefonódnak." (9. old.) 
„Egy század másodperc múlva /.../ a Világegyetem hőmérséklete 
hozzávetőleg 100 milliárd /.../ Celsius fok volt. (16 old.) 
„... néhány ezer év múltán /.../ elég hideggé vált ahhoz, hogy az elektronok 
az atommagokhoz kapcsolódjanak, hélium és hidrogén atomokat hozva így 
létre. A gravitáció hatására aztán a gáz csomósodni kezdett, ... " „... a 
csillagok azokkal az alkotórészekkel kezdték működésüket, amelyek az 
első három percben keletkeztek." 
„... az atomos anyag csillagokba, galaxisokba való tömörülése mindaddig 
nem kezdődött meg, amíg a hőmérséklet nem csökkent le annyira, hogy az 
elektronok befogódhassanak az atomokba. Ahhoz, hogy a gravitáció 
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csomókba gyűjtse az anyagot /.../ az szükséges, hogy a gravitáció felül 
múlja a sugárzás és a többi részecske együttes nyomását". (69. old.) 
 
„… a tiszta sugárzási korszak csak az első néhány perc 
eltelte után kezdődött meg, amikor a hőmérséklet már 
néhány milliárd fok alá esett. (73. old.) 
 
„A sugárzási korszakból az atomos korszakba vezető 
átmenet csaknem ugyanakkor következett be, amikor az 
Univerzum a sugárzás számára átlátszóvá vált.." (71. old.) 
Univerzumunk jelenlegi ciklusa az Ősrobbanás óta eltelt 
szakaszrészének életkora a mai tudományos felfogás 
szerint mintegy 13 - 15 milliárd év, amely az Univerzum 
eddigi történetének bizonyítóerejű emlékekkel 
teli egyre bővülő tárháza. Az energiatárgyiasulások irányát –
a dinamikus rendszerbe szerveződést, vagy az időfolyamat kivételével 
megforduló iránya esetén a lebomlást– forgási sebesség-, termikus 
±gerjesztési folyamatok-, kényszerpályái vezérlik hatáskommunikáció 
közreműködésével. 
Ezek az emlékek a kozmikus út energiatárgyiasulásainál a 
jelenfolyamatok „jelenpillanatainál” A mindenkori 
téridőszervezettségnek megfelelő kozmikus kód; –a 
környezeteikkel egyeztetett– természeti nyelveken 
fogalmazódtak meg és megismerhetők a nyelvek ismerői 
számára.  
 
Az Ősrobbanást követő legfontosabb „időpontok” 
termodinamikai- sebesség- és szervezettségi 
küszöbszintjeinek hőmérsékleti sávjai:  
 
Az Ősrobbanás. Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd fok C-t. Az 
egész “Univerzum” tiszta energiává vált. Az ezt követő "időpontokban" és 
hőmérsékleteken létrejövő kényszerpályás energiaszerveződések, 
tárgyiasulások és tovább szerveződési folyamatok: 
- 1/200 mp. 100 milliárd fok C: fotonok, elektronok, pozitronok stb. 
- 1/20 mp. 30 milliárd fok C. 
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- 1/1 mp. 10 milliárd fok C. 
- 3 perc múlva 1 milliárd fok C: protonokból, neutronokból kialakuló 
atommagok, fény, 73% hidrogén atommag, 27 % hélium atommag. 
- Néhány ezer év múltán az elektronok atommagokhoz kapcsolódtak. 
Hidrogén és hélium atomokat hoztak létre. 

- Később csillagászati változásokkal nitrogén-, szén-, oxigén-, 
szilíciumatomok keletkeztek. 
- A gáz csomósodni kezdett és kiváltak az Univerzum galaxisai és csillagai, 
stb. 
- A mi Tejútrendszerünk kb. 10 milliárd éve-, és a Nap-rendszer kb. 6 
milliárd éve keletkezett, és így tovább, 
 
Ősszubjektumunk ⇒ Ősrobbanása Univerzumunk és 
rendszerkomponensei létrejöttének kezdeti feltétele. 
Minden rendszerkomponens rendszer a maga kozmikus 
útját járja. Ezen az úton a téridőszervezettség 
jelenfolyamatának „pillanatai” a kozmikus kódot jelenítik 
meg.  
Pl.: Földünk kozmikus útja leglényegesebb  
eseményeinek jelenünktől visszamért hozzávetőleges 
időbeni távolságai:  
Milliárd években  
- Ősszubjektumunk Ősrobbanása ≈ 15 
- Tejútrendszerünk kialakulása 10 
- Naprendszerünk kialakulása 6 
- A Föld kialakulása 4,6 
- Az első életnyomok a Földön 3,5 
- Az első prokaróta őssejtek kialakulása 3,2 
- Algák fotoszintetizálók 2,5 
- A valódi magvas sejtek kialakulása 1,4 
- Az első soksejtűek kialakulása 1,0 
Millió években 
- A gerinctelenek kialakulása 570 
- A növények és rovarok 430 
- Harasztok, erdők, halak, kétéltűek 395 
- Emlősők 230 
- Madarak 195 
- Lófélék 53 
- Az első előember 5 
- A vértesszőlősi előember 0,5 
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- A neandervölgyi előember 0,2 
- A Homo Sapiens 0,03 
- Az utolsó jégkorszak vége 0,01 
A történeti időrend összeállítása során felhasználtam Steven Weinberg: Az 
első három perc. Gondolat Kiadó, Bp. 1982. és Fodor L. István: Földön 
kívüli élet. Natura, 1984., c. munkákban foglaltakat. Amelyeknek egyes 
értékei a mindenkori jelen tudománya által bizonyított álláspontnak 
megfelelően módosítandó, és így ma már módosításra szorulnak. 
 
Az energiatárgyiasulások szerveződési sorában jött létre 
minden létező (ARSZO). 
Tárgyiasult energiája kozmikus kódjának megfelelő 
potenciális mozgásképességével egyenlő. 
 
Univerzumunk kényszerpályás hierarchikusan 
egymásra épülő szerveződési létezés-
folyamatának szervezettségi szintjei: (minden 
létező tárgyiasult energia, természeti értelemmel és a 
környezetében betöltött feladatrendszerrel, funkcióval 
rendelkezik.) 
 
“Tiszta” energia. EGY rendszer. Ősszubjektum.  
Azonban az Ősrobbanást kövrtően keletkező mindenkori minden szintű 
rendszerkomponens − a saját képére és hasonlatosságára− önmaga 
számára szintén egy rendszer.  
 
Térenergia domináns: Az Ősrobbanás következtében a kezdetben 
hatalmas sebességgel lökésirányba haladók és a fénysebességnél 
nagyobb sebességgel forgó+haladó energia-kvantumok ERF-ARSZO-k 
sebessége fokozatosan csökken és rezgő kvantumokká alakulnak 
(amelyeket az univerzális ciklus-szemléletben Márföldi Gábor 
térkvantumoknak nevez.)  
 
Erőtér domináns: Elektromágneses rezgések, korpuszkulák, elemi 
részecskék rezgése, sugárzása, hullámzása. (Feltehetően a Szádeczky -
Kardoss féle A-sáv.) 
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Anyag domináns: 
Fizikai:  
térenergiák,  
erőterek,  
stb. 
Kémiai:  
a./ atomok, elemek 
b./ molekulák, vegyületek  
c./ az ezekből felépülő különböző funkcionális létformákban megnyilvánuló 
kémiai rendszerek sokasága (szervetlen, szerves) beleértve az égitesteket 
és rendszereiket is. (Részben feltehetően a Szádeczky-Kardoss féle B-
sáv.) 
 
Biológiai energia: sejtek, sejtrendszerek és az ezekből felépülő különböző 
funkcionális létformákban megnyilvánuló biológiai élő rendszerek sokasága. 
(Részben, feltehetően a Szádeczky- Kardoss féle B és C-sáv) 
 
Értelem domináns: (Részben, feltehetően a Szádeczky- Kardoss féle C-
sáv). Azonban. 
Sokan úgy gondolják, hogy az Ember-, azonban az Új 
Természetfilozófia állítása szerint a természeti 
értelem- tudás-, tudat-, alkotóképesség, nem az 
Ember-, hanem funkciója szerint és szervezett-
ségi színvonalán minden létező sajátja.  
 
Univerzumunk teljes keresztmetszeté-
ben az egyes rendszerkomponens rendszerek az 
Ősrobbanást követő energiaóceánból keletkező −a 
környezeteikben funkcionáló− energiarendszerfolyamatokká, 
létrendszerekké −ARSZOK-ká− alakulnak. Környezet-
változások befolyásoló hatásaira változnak tovább. 
Viszonyaikat és változásaikat is energia működteti. Végső 
soron a végtelen Ősenergia öléből fakadva léteznek és 
átalakulásuk- visszaalakulásuk során −Univerzumunk 
energiaóceánjába− az Ősenergia ölébe térnek vissza. 
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A Világegyetem/ek/ működése az Univerzum-rendszerfolyamatok 
és Ősszubjektumaik ciklikus ismétlődésében nyilvánul meg. Adott 
hierarchikus Univerzum-folyamat bármely létezőjénél −a környezeti energia-
óceánba− az Ősenergia ölébe térnek vissza. A visszatérésnek az útja a 
létező időben előrehaladó, de megfordított irányú-, az új viszonyoknak 
megfelelő; végsősoron az új Ősszubjektum irányába tartó mozgást jelent.  
 
A szervezettségszintes vizsgálat lényegében tartalmazza a sebesség- 
és frekvenciaszintes megközelítések e világképpel összefüggő 
állításait.  
 
Az Új Természetfilozófia: az energetizmus 
filozófiájának kötetei tartalmazzák 
bármely ismert vagy ismeretlen 
létező − alapvető működésrendjét.  
 
Egyedül az energia ekvivalencia képes 
átfogni a Valóság nyílt rendszerekből 
álló világát. 
 
47. Paul Davies: Isten gondolatai c. könyvében (9-10. 
o.) írta: „Sok tudós, bár nem vallásos a szó hagyományos értelmében, 
beismeri, úgy érzi, van valami a hétköznapok felületi valóságán túl, 
valamilyen a létezésben rejlő mélyebb értelem.” „Magam a 
tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozom, akik ha nem is 
osztják a hagyományos vallás tanait, mindazonáltal 
tagadják, hogy a Világegyetem a vak-véletlen céltalan 
terméke." „Kell lennie /.../, valami mélyebb 
magyarázatnak. Hogy aztán Istennek hívja-e ezt valaki, 
meghatározás és ízlés dolga."  
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Ha meg akarjuk fogalmazni a teremtés, az alkotás 
lényegét; olyan istenképre, vallásfilozófiára, 
természetfilozófiára és Mindenség elméletre van 
szükségünk, amely nem mond ellene a Mindenség 
rendjének, a tudományos megismerésnek.  
 
Az Ember Istene nem különbözhet a Mindenség 
Istenétől. (uo. 242. o.) 
 
Egyes görög gondolkodók azt állították, hogy a Világ 
végtelen. Azt is állították, hogy ami végtelen az Isten. 
Anaximandrosz szerint a mindenség az apeironból ≈ a 
határtalanból jött létre. Anaximenész szerint minden a 
végtelen, mozgó és örökké létező ősanyagból származik és 
ide is tér vissza. Arisztotelész: −A világban rend uralkodik. 
Érvényesül a célokság. A magasabb rendű dolgok az 
alacsonyabb rendűeket mozgatják, az első mozgató az 
anyagtalan tiszta létező. A megismerésben az érzékelést és 
tapasztalást a gondolkodás részének tekintette.− Ezek a 
gondolatok több mint 1300 évvel ezelőtti-, de az akkori 
viszonyoknak megfelelő alkotások, azonban ma is 
érvényesek.  
Vagy olvassunk részletet a Tao-te-king-ből: „volt valami 
tagolatlan és mégis teljes, /ami az Égnél és a Földnél 
előbb létezett/ /Minden lény gyökerének tekinthető/ 
/Nevét nem ismerem, és Tao-nak nevezem./ (25) 
 
Istenképeink emberi alkotások. Azonban ez a körülmény 
nem csökkenti őseink megállapításainak értékét: amely 
szerint Isten Mindenható, Mindentudó, 
Mindenben-jelenlévő, Ő a Teremtő.  
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Ha ma a teremtésről-; az alkotásról akarunk 
beszélni, nem lehet megkerülni a LÉT-, létező-, 
létezés-, a természeti értelem, a végtelen változás-, a véges 
lét-, működés- és szervezettségforma folyamatok-, valamint 
a létező környezetében betöltött funkciója- és a környezettel 
való együttműködő kommunikációjukat közvetítő természeti 
nyelvek témaköreit, a szubjektív aktivitást, a Szubjektum-
Objektum relativitást. Ezek nélkül nem létezik alkotás-
folyamat.  
 
A végtelen LÉT létezőkben; természeti funkciókba 
tárgyiasult energiarendszer-folyamatokban és 
viszonyaikban −véges létformafolyamatok végtelen 
változásában− nyilvánul meg. (Új TFI.M.  35-37. o.) 
Az egész világon ismert két tudós professzor Hawking és Penrose −a világ 
természet-tudósait-, matematikusait-, természet-filozófusait-, és a témakör 
érdeklődőit befolyásolva korábban azt állították, hogy Világmindenségünk a 
semmiből keletkezett, a tér- és az idő is véges. Ellenvélemények hatására 
először Hawking professzor ismerte fel, hogy az idő végtelen. (Új TF.I M. 2. 
k. 165.o.)  
De idő nem létezik létező −ARSZO−, tér- mozgás-, változás- 
nélkül, így közvetve elismerte a világfolyamat végtelenségét.  
 
A LÉT-, az ŐSENERGIA a MINDENSÉG ISTENE. Sajátos 
mivoltában végtelenül változó és változtató dinamikus 
létezésfolyamat. (uo. 276. o.) 
 
A létezés értelmes teremtésfolyamatában sajátosan 
együttműködő LÉT létezőkben személyesült létközössége a Teremtő-, a 
teremtés-, a teremtett-, a változás egymásra ható végtelen folyamata. A 
környezetben egymásra hatóan előállított létszükséglet hatására funkcióba-
, lét-, működés-, és szervezerrség formákba tárgyiasulva végtelenül változó 
és változtató Ős/energia működése.  
Univerzumunkban a LÉT létezőkben −a környezetükben funkciót 
teljesítő− energiarendszerfolyamatokban −ARSZO-kban− és 
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viszonyaikban− nyilvánul meg; a Létből- való sajátos részesedésük 
szerint.  
 
Minden létező −ARSZO−, saját külső belső környezetekkel és 
bennük egymással sajátosan együttműködő rendszerkomponens rendszer 
folyamatokkal rendelkezik.  
A Szubjektum és külső- belső környezetének rendszerkomponensei is 
folyamatosan változnak.  
 
Ez az egymásra hatóan befolyásolt 
bonyolultnak tűnő folyamatos alkotás-, 
változás-, teremtésfolyamat; a Teremtő-, a 
teremtett-, a környezetben létezés végtelen 
együttműködés-folyamata.  
 
Univerzumunk és minden rendszerkomponens-
folyamata az Ősrobbanást követő teremtés-folyamat 
része.. 
 
A létező számára az információ megértett hatás.  
A környezetváltozással összefüggő helyzetváltozás = okság. A 
hatásinformáció idézi elő a létszükséglet feszültségében a tervezés 
célját, célértékét. A természeti tervezés feladata a célérték realizálása 
érdekében az emlékezeti információ felhasználásával a célérték igényének 
megfelelő értéktöbbletet is tartalmazó lehetőség megteremtése, amely a 
végrehajtással együtt reakció-akció: alkotás, teremtés (Új TF/I/M/6, 7, 16.  
f. és 285-286 o.). 
 
Az önmegvalósítás, −a természeti értelemmel, és az 
emlékezéssel− minden létező örökölt képessége: 
tudás-képesség önmaga megvalósítására (uo. 286. o.).  
 
A létszükséglet feszültség-értéke irányt és célt is 
meghatározó létezést szervező célokság.  
Az adott létező létszükséglete hatására környezeti funkciónak megfelelő 
létformákba és változásaikba tárgyiasul. Az adott Szubjektum, valamint 
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külső- és belső környezetének változásai határozzák meg a környezetében 
betöltött helyzetét és a helyzetváltozásnak megfelelő létszükségletét; 
reakció-akció működésre kényszerítve. A Szubjektum bármely 
rendszerkomponense önmaga számára szintén Szubjektumként funkcionál. 
 
Ez a rend bármely funkciójú-, bármely 
szervezettségű-, bármely nagyságrendű-, 
bármely térben és időben elhelyezkedő 
létezőre érvényes. (Pl.: Galaktika, csillagrendszer, 
bármely égitest, atom, molekula, sejt, sejtrendszer, növény, 
állat, szervetlen- és szerves kémiai, biológiai, közösségi, 
társadalmi rendszerekre és viszonyaikra egyaránt.) Az 
Ember- és az általa nem ismert létezők nem kivételek. 
 
A világ ésszerű rendjéből az értelem fénye 
sugárzik. A létező −ARSZO−, mint a végtelen természeti rend- és 
rendszerkomponenseinek értelmes képmása; a konkrét Szubjektum 
szellemének fényével hatja át és működik együtt külső- és belső 
környezetének létezőivel. Azonban nem mint külön szellem, 
hanem mint a minden létezőben sajátosan meglévő 
természeti értelem (uo. 5, 6, 7, 8. f.).  
 
Az együttműködés során minden közlés (hatás) értelmes 
szubjektív személyi kapcsolatot teremt a felső hatalom, a végtelen isteni Lét 
véges létformákban megnyilvánuló létezőivel. A létező személyi 
valóságában a LÉT = ŐS/ENERGIA csak létezőkön és a 
környezeteik különböző áttételein keresztül természeti 
értelemel alkotott, értelmes közléséből ismerhető meg. 
A közlés a Szubjektum – környezet együttműködésével 
közösséget teremt KÖZTE és az adott 
Szubjektum között.  
 
Az Ember a Mindenség parányi része; ebből eredően 
istenképeit-, és a hozzájuk tartozó viszonyokat is, a 
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mindenkori sajátos helyzetének és felkészültségének 
megfelelő képességekkel fogalmazta meg. A szükséges 
természeti tudás és megfelelő módszer hiányában nem volt 
képes megtalálni, még kevésbé megérteni a Mindenség 
elméletét és a végtelen egy igaz Istent. Reális 
mindenségelméletet a mai napig sem voltak képesek 
felállítani, így ennek megfelelő vallásfilozófiát sem.  
Az Új Természetfilozófia kötetei rávilágítanak a kritikus 
pontokra és –mai szemmel– reális- és tartós megoldást 
kínálnak.   
 
 
48. Géczy István, −az Új Természetfilozófia 
köteteit háromszor olvasta el− a Szerencsi 
Filozófiai Vitakör vezetőjének az Új 
Természetfilozófia I-III. kötetével kapcsolatos, 
−a Filozófiai vitakör 388. sz vitaülésén 
Budapesten felolvasott− levele kivonatosan. 
(Teljes anyaga magnetofon szalagon a Filozófiai Vitakör 
Elnökénél tárol. A jelen voltak jelenléti ív szerint.) 
 
„A magam részéről úgy itélem meg, hogy Kiss 
Miklós barátunk Új Természetfilozófia c. Művének 
megjelenése és mostani vitája jeles filozófiatörténeti 
esemény, amely Kant kritikai munkáihoz és Einstein 
relativitási elméletéhez mérhető. Olvasása és 
megértése is hasonló nehézségekkel jár.“  
 
„Kiss Miklós, a sötétben tapogatódzó 
hagyományos filozófiák téves, ellentmondó 
világképe helyett egységes, világos, az egész 
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Univerzumot átfogó önmagában belső törvényei 
szerint funkcionáló, a természeti értelem által 
szerveződő, racionálisan felfogható és megérthető 
valódi világképet festett le.“  
 
„Lehet, hogy elfogult vagyok, mivel a lét minden 
jelenségére kiterjedő munkájával az általam képviselt 
energetizmust fejtette ki magas szinvonalon és gazdag 
bizonyítási anyaggal. Okfejtésével bebizonyította azt, 
amit egyszer és mindenkorra tudomásul kell vennünk, 
hogy a tudományok csakis az energetizmussal 
hozhatók összefüggésbe, a világ összes dolgai és 
jelenségei, tartozzanak azok a fizikai, organikus 
érzelmi vagy szellemi létsíkba, szférába szintén ezen 
az alapon érthetők és magyarázhatók meg.“ 
 
„Sem az anyag-, sem a szelemelvű, egymást 
kizáró, egymásnak ellentmondó, egymás nélkül 
boldogulni mégsem tudó létmagyarázatok nem 
tudtak választ adni a lét problémáira, a 
világegyetem működésére. Erre csak az 
energetizmus képes, mint egységes komplex 
energetikai funkcionális rendszer. Eszerint az energia 
az alapvető lényeg, amely önmagában van és belső 
törvényei szerint változik, függetlenül minden tér és 
időbeli korláttól, önmagának elégséges oka. 
Szintézisében anyag és szellem, test és lélek közös 
alapra találnak, így a világról valós képet alkotva, a 
helyes és igaz világfelfogáson keresztül visszavezeti 
az embert a valós világba, ahol természetes lényként 
élhet és otthon érezheti magát.“ 
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„A könyvben kifejtett teóriával mélységesen egyet 
értek. Azt a Világegyetem legjobb működési 
leírásának tartom, amit eddig a tudósok produkáltak.“  
„Ez a mű, amely kiváló szellemi kapacitással és sok 
idő és munkaráfordítással jött létre, mérföldkő lesz a 
filozófia történetében. Itt szeretném kihangsúlyozni a 
Filozófiai Vitakör, mint nyitott szellemi műhely aktív 
szerepét, amely lehetővé teszi új gondolatok 
születését, felszínrehozását, kiteljesedését, szolgálva 
ezzel az emberiség szellemi fejlődését.“ 
 
49. Mint pl.: ahogy az áramfejlesztő forgórésze forgatás 
(környezetváltozás) hatására energiafeszültséget, 
áramot indukál.  
Albert Einstein:  „Az energiának van tömege és a tömeg 
energiát képvisel.  
A relativitáselmélet „megoldja a mezőelmélet nehézségeit és 
elentmondásait, megszövegezi az általános mechanikai 
törvényeket, a kétféle megmaradási törvényt eggyel 
helyettesíti, s megváltoztatja az abszolút időröl alkotott 
klasszikus fogalmunkat. Érvénye nem szorítkozik csupán a 
fizika területére, hanem olyan általános keretet alkot, amely 
felöleli az összes természeti jelenséget.” (Új TF.I.M.Ir: 
31/156-157. o.) 
 
Új TF: Az elektromágneses mező rendszer működéséhez 
hasoló a Szubjektum külső és belső környezetének 
kölcsönhatás viszonya, amelynek változása megváltoztatja a 
Szubjektum környezetének mezejét, −a Szubjektum 
környezetében betöltött helyzetét− szükségletet indukálva. A 
kölcsönhatás változás és az indukált energia mértéke a 
létszükséglet mennyiségi és minőségi meghatározója.  
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50. Varga Csaba: 
-JEL JEL JEL avagy az ABC 30 000 éves története c. 
könyvéből idézetek, ahol oldalszám és idézőjel 
olvasható. az eredeti szöveg aláhúzása, vastagítása, színezése csupán 
a tartalom hangsúlyozását jelenti 
53. o. Kb. 35 000 évvel ezelőtt kezdődött az Emberiség 
nagy felemelkedése, úgy tűnik azonban, hogy a 35 000 
évnyi messzeség végén egy következő kapu áll.  
Új TF: A Természet kultúrája nem köthető az Emberhez; az 
Ember a Természet része. - Az Emberiség kultúrája sokkal 
mélyebbről ered. A felsőbbségét valló Ember világképébe 
sokáig nem fért bele, hogy rajta kívül is lehetséges értelem.  
92. o. Az irányoknak csak egymáshoz viszonyítva van 
értelmük. 
Új TF: A természeti értelem-, a kommunikáció-, és a 
nyelvek a végtelen lét működése során a létezők között 
mindvégig irányultan léteztek. A hatáskommunikáció 
emlékei tárgyiasultak mind a létezőkben, mind a 
környezeteikben.  
A tárgyiasulás természeti emlékezetbe vésés-, memorizálás-
, ismeretszerzés, tanulás-; mint valamilyen feljegyzés.  
A kommunikáció, a természeti-nyelv, az emlékezetbe vésés, 
vagy memorizálás értelmes tevékenysége; megszakítás 
nélküli végtelen folyamat. Egymásra hatóan együttműködő 
Szubjektum - objektum relativitás viszonyában nyilvánul 
meg. 
- A létezők −ARSZO-k− „természeti írásrendszerei” 
egymásra épültek. A mindenkor korszerű jelrendszerek 
−természeti nyelvek− mellett komplex módon működnek. Pl.: 
a fizikai-, kémiai-, biológiai szervezettségek különböző 
írásai, az emberi nyelvek és írásaik. Így pl.: az emberi 
tudással tárgyiasított különféle alkotások, tervek-, térképek-, 
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építmények-, műtárgyak-, közlekedés-, járművek-, 
berendezések-, technológiák, nyelvek, stb., stb., írásai.  
- Minden kultúra a kozmikus múltjába vezet, emlékeit a 

létezők mindenkori kozmikus kódjai tartalmazzák. 
- Minden természeti nyelv a megértők számára adható és 

kapható hatásinformáció.  
- A természeti memorizálás története hatásinformációk 

története.  
- Az Ős/energia írásának története megegyezik a hozzá 

tartozó változások kozmikus útjával.  
- A természeti kommunikáció- a természeti nyelvek- és 
„írásmód” története visszavezet az Ősenergia feszültség-
hatás nyelvéhez és a természeti „írás” kezdeteihez.  
- Fejlődésük eredő titka az Ősértelem és hatásnyelvek 
együttműködésében keresendő. Ott lehet megtalálni.  
- A legrégebbi természeti hatásnyelv és „írás” az 
Ős/energia feszültség-nyelve, amely mindennek az 
eredője és az ARSZO-k kozmikus útjain fejlődött mindenkori 
kozmikus kódjaik színvonalára.  
212. o. Az „Ο” „US” a legősíbb írásjelek egyike „ŐS” 
(ŰS) „első kreátor” teremtő, értelmű is. Ugyanezt 
jelentette a suméroknál is.  
218. o. Tévedés azt hinni, hogy az egyistenhit bibliai 
találmány.  
335. o. a „lét körforgása”  
- A jelekhez a létezés legfontosabb fogalmai tapadnak.  
348. o. „A kínai fogalomírás nem nyelvhez kötött bárki 
tudja olvasni, aki ismeri az alapjelek jelentését.” 
Többféle kínai írásmód van.  
379. o. „A dogmák ereje gyakran képes túlszárnyalni a 
józan ész erejét és a tapasztalatot.”  
Új TF:  Ősenergia: minden természeti kultúra ugyanabból a 
legegyszerűbb jelkészletből terebélyesítette-, építette fel a 
számára szükséges jelrendszert.  
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- a természeti nyelvek kutatásánál nem azok korszerű 
virágkorából, hanem kezdeteik összehasonlításából célszerű 
kiindulni.  
443. o. „Sajnos sok „titok” megoldása után sem tudtuk 
meg a leglényegesebbet. Egy tapodtat sem sikerült 
közelebb jutni az írás kezdeteihez.”  
Új TF.: Az írás kezdetei nem emberi jelrendszerekhez, 
hanem végső soron az Ősenergia működéséhez kötöttek és 
a létezők −ARSZO-k− kozmikus útjain hierarchikusan 
épültek fel a természeti nyelvek /É/ és “természeti írásaik”. 
445. o. „A világon minden összefügg mindennel.  
Új TF:  Az írást sem szabad /…/  leválasztani a 
Világegyetemről, s egyedi emberi találmánynak 
tekintetni.” A létezők lét- működés- és szervezettség 
formáinak, valamint környezeti funkcióiknak „első” és 
minden megnyilvánulása természeti értelmük 
környezeteikkel együttműködő megnyilvánulásának 
következménye.  
A létező −ARSZO− úgy kommunikál, ahogy létezik. 
Mindenkor a szükséges-, a korszerű természeti nyelvét; 
önmaga és környezete által megfejthető szimbólumainak 
megfelelő jelkészletét és „természeti írását“ használja.  
- Kozmikus útja folyamatának minden „jelenpillanatában” a 
kozmikus kódjában rögzült képességeit alkalmazza. 
Létezésének jövőjébe tartó jelenfolyamatában memóriájából 
szükség szerint hívja elő képességeinek aktuális változatait, 
amelyeket korábban a környezeti együttműködése során a 
környezete már megismert. 
A természeti értelem, a jel-, a természeti kommunikáció-, a 
természeti írás attól a kezdettől létezik, ami minden létező 
számára, így a mi számunkra is a kezdetet jelenti.  
 
 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

267 

- HAR avagy Európa 45 000 éves szellemi és nyelvi 
öröksége c. könyvéből idézetek, az eredeti szöveg aláhúzása, 
vastagítása, színezése csupán a tartalom hangsúlyozását-, az Új TF… az 
Új Természetfilozófia kapcsolatos véleményét jelenti. 
51. o. ≈ hogy a nagy átfogó elméleteket ne ássák alá az 
apró ellentmondások „zavaró” szóegyezések, általános 
szokás a véletlen művének tekinteni őket. Véletlenekre 
hivatkoznak, amikor már nem segít a csűrés - csavarás.  
62. o. „…a tudomány diadala a természet és a józan ész 
fölött.”  
Új TF:Az értelem az a lámpás, amely képes bevilágítani a 
külső- és belső környezetet, de úgy is mondhatjuk, hogy 
áttételeken keresztül az egész Univerzumot.  
- A kökorban képekben gondolkodtak, képeket idéztek fel 
szó által.  
97. o. Eleink, amióta a világ világ, képek sorozatával, −
megfejthető szimbólumokkal− fejezték ki 
mondandójukat.  
139. o. A „kép” a rajzok közös lényege.  
Új TF:- Univerzumunk természeti nyelveit, írásait −a képeket 
is− értelmes létezők alakították a környezettel való 
együttműködés során.  
- A kép a képi jelentés értelmezése.  
- Ami létezik, alkalmas értelemmel megérthető.  
- Minden kép csak értelmezés által behatárolt korlátok között 

értelmezhető.  
259. o. „Miként épülhetett fel egységessé a nyelvünk? - 
Miként épülhettek fel általános szerveződéssel a 
természeti nyelvek?”  
Új TF: Univerzumunkban az Ősrobbanás óta tartó állandó 
természeti-nyelvhasználat során a természeti értelem alkotta 
−ARSZO-környezet-sajátos− eredmény minden természeti 
nyelv  
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- A természeti nyelvek az ARSZO-k kozmikus útján a 
környezettel való együttműködés során alakulva 
ismétléseikkel részt vettek a saját teremtő formálásukban, 
elősegítve a mind szervezettebb kommunikációt.  
- A Világmindenségben a természeti nyelvek egyetlen 
magból, az Ősenergiából rendszerkomponensfolyamat-
rendszerkörnyezet sajátosan alakultak ki. Létező nélkül 
nincs megnyilvánulásuk.  
- A külső- belső környezet összefüggésében bármi történik 
az ARSZO-val; helyzetének változását követik a 
megnyilvánulásai.  
281. o. Fogalomírással írt szöveg többé kevésbé 
bármilyen nyelven elolvasható. 
Új TF: - A szó is olyan tárgy, mint az írásjel. 
- Univerzumunkban a természeti nyelvek működésének 

minden megnyilvánulásában van „írásos” nyomuk.  
- Ha a lényeget nem értik könnyen a felismerhetetlenségig 

„kifacsarják”.  
- A Szubjektum a saját téridőszervezettség - környezet-

folyamatban együttműködő egymásra hatással változik.  
- Az Új TF bonyolultnak tűnik, mégis egyszerű, ha 
általánosítjuk és Világmindenségünkben a 
legáltalánosabb tényezőnek tekintjük az 
Ős/energiát, illetve Univerzumunk 
Ősszubjektumát, akkor megtaláltuk azt az EGY 
rendszert, amely minden rendszer, minden 
természeti nyelv-, minden létező eredője, 
amelyből minden rendszer; az ARSZO-k mindent 
átfogó világa felépül.  
342. o. „Ha az időt is bevezetjük megfigyeléseinkbe 
ennek kifejezésére már nem elégséges a legegyszerűbb 
modell, …”  
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Új TF: Pedig még a teret, a szervezettséget és a funkciót is 
be kell vonni. Ezért újfajta vizsgálódásra van szükség.  
342. o. „Csak olyan modell jöhet szóba, amelyik 
folyamatosan, hézagmentesen, tölti ki a rendelkezésre 
álló teret.”  
Új TF: és az, időt, szervezettséget, funkciót.  
- Az ARSZO-k kitöltenek minden rendelkezésre álló teret, 

időt, szervezettséget, valamint a környezetben betöltött 
funkciókat.  

- Az ARSZO-kat és rendszerkomponens 
rendszerfolyamataikat rendszererők működtetik és tartják 
össze.  

Számunkra felfoghatóan:  
- A legősibb időkben (pl.: Ősszubjektumunk Ősrobbanását 
követően), de azóta is, és a jövőben is mindenkor a létezők 
létezését a környezetükkel folytatott hatás kommunikáció 
során nyert hatás információk orientálják; a Szubjektum-
Objektum relativitás keretében. A kommunikáció mindenkor 
az ARSZO és környezete által ismert természeti nyelveken 
folyt. A létezők és környezeteik kényszerpályás fejlődésével 
együtt szükségletek hatására fejlődtek a természeti nyelvek 
a Szubjektum - környezet változásai, mind a Szubjektumba, 
mind a környezetébe tárgyiasulva.  
Így alakultak és fejlődtek a komplex természeti nyelvek a 
létezők mind hatékonyabban kommunikáló együttműködése 
érdekében.  
Az ARSZO környezeteiben betöltött funkciói és 
szervezettségük együttműködése során különféle célszerű 
üzeneteket, −hatás információkat− tartalmazó jel- és 
jelrendszerek alakultak ki sajátosan (pl.: ….-, a fizikai-, a 
kémiai szervetlen-, szerves-, a biológiai-, az emberi 
szervezettség területén). Ezek a jel- és jelrendszerek az 
Ember írásának kezdeti tényezői.  
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- A világ megismerése, a megértését szolgáló természeti 
értelem, természeti gondolkodás természeti nyelv- és 
kommunikáció fejlesztése minden ARSZO létezésének 
kényszerpályás követelménye.  

- a nyelv és a hozzátartozó „írásbeliség” (nemcsak az írás, 
hanem pl.: a kémiai szervetlen, szerves, biológiai 
létezőkbe memorizált “írás”, nyom) természetes 
teremtésfolyamat eredménye.  

- A létezők ≈ 15 milliárd év óta megfogalmazott különbözően 
sajátos áttételű leleményeket hordoznak magukban. 

- A tárgyiasult lét- működés- és szervezettségformákat nem 
kell a jelenfolyamat minden pillanatában újra és újra 
kitalálni. A kezdeti feltételeket folyamatosan az ARSZO 
kozmikus kódja memóriájában tartalmazza.  

- A létezőkbe a létezésük kozmikus útján bele nevelt 
előítéletek a döntéseiket befolyásolják.   

Elolvasásra ajánlható Varga Csaba: JEL JEL JEL avagy az 
ABC 30 000 éves története, valamint HAR avagy Európa 
45 000 éves szellemi és nyelvi öröksége c című hatalmas 
háttér ismeretet tanúsító, mélyen elgondolkodtató kitűnő 
munkái.  
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13. IRODALOMJEGYZÉK  
Az irodalomból szándékosan kigyűjtött sok részlet, a 
megelőző tudás kapcsolatos eredményeit és 
eredménytelenségét hivatott bemutatni. A mások által 
megoldani szándékolt, de nem tudott problémaköröket 
az Új Természetfilozófia-felfedezett igazságokkal 
próbálja megfejteni vitathatatlan eredménnyel.  
 
Mindent felhasználtam ami a kezembe került, amit meg 
tudtam szerezni, aminek az olvasására időt tudtam 
szakítani. Minden gondolatot; amelyhez hallás-látás- olvasás 
réven jutottam, −amelyek megmutatták a múlltat, jelent, 
jövőt,− amelyek biztatást adtak e munka megírásához. A 
pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt hasznosítottam. 
Az irodalomjegyzékben a szövegben szerző és író szerint 
nem említett könyvekre is utalás tálalható Az ismereteket 
pozitív- és negatív- következtetésekkel, esetleg átrendezve, 
vagy figyelmen kívül hagyva hasznosítottam. 
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14. ÉRTELMEZŐ szótár és RÖVIDÍTÉSEK = /É/ 
 

Az Új Természetfilozófia válogatott szavainak, saját 
felfogású értelmező szótára. A felfedezett valóság 
kifejezésére alkalmas mondandó legfontosabb állományát 
öleli fel. 
 
Rövidítések, jelmagyarázat:  
Új TF = Új Természetfilozófia. 
/É/ = Új TF. értelmező szótár és rövidítések  
I-VI/..k.~ kötetének számozása   
I-VI/M  második kiadást jelenr 
I-VI/..f. ~ fejezetének száma 
I-VI/..o. ~ oldalának száma  
JIM/.. = Jegyzetek-idézetek-megjegyzések számai, 

pl.:2.vagy lásd:1 Epikurosz levele., stb.  
 
További rövidítések:  
− Az Új TF köteteiben részletesebben olvasható:  

pl.: (Új TF/II./5. f.) fejezetben, vagy (Új TF/IV/82-85. o.). 
− Ir./…= Irodalomjegyzék szerinti könyv  sorszámozott 

kötetében olvasható,  
pl.: (Ir./120./48. o.) = Irodalomjegyzék sorszáma = 120. 
Neumann János: Számítógép és az agy. 48. oldalán 
olvasható.  

− E kötet fejezeteiben megjelölt könyvekből oldalszámra 
hivatkozással vastag betűvel írt idézetek olvashatók. 
A kapcsolatos vékonybetűs írások az Új TF 
észrevételei, megjegyzései. Hiánya tudomásul vételt-, 
egyetértést vagy későbbi összevont reflexiót jelent. 

Az /É/ célja, hogy az Olvasó számára könnyebbé 
tegye a megértést, és egyben számba vegye a nyelv 
célszerű bővítésének és értelmezésének létszükséglet 
kívánta nyelvi fejleményeit. E munka csupán a kiválasztott 
szavaknak és a mondandónak megfelelő szókapcsolatok 
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rövid jelentését értelmezi, de sok esetben ki is egészíti −
teljesebbé teszi az eredeti mondandót 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum: ARSZO, egyben 

energiarendszerfolyamat (ERF-ARSZO) önmaga 
számára Szubjektív Objektum = Szubjektum.  
Bármely létező /É/ megnevezésére alkalmas általános 
individuális összefüggésrendszer. Funkcióba tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat létezőben történő 
megnyilvánulása.  
Minden létező (ARSZO) egyedi módon működik a 
környezetében, nem létezik két tökéletesen egyforma 
létező. 
Lét- működés- és szervezettségformáik végesek. 
Energiaváltozás hatására tárgyiasulva jönnek létre − és 
± változnak. Változásuk végtelen energiarendszer-
folyamat. Véges létformáik magukban hordozzák a 
végtelen létet. 
Bármely konkrét térben és időben elhelyezkedő 
Szubjektum –környezeti együttműködés folyamattal 
összefüggő– tradícionális múlt láncolattal rendelkezik. 
Téridőszervezettség jelenfolyamatának „jelenpillana-
taiban“ kozmikus útja jelenbe integrált tradícióinak 
csúcsa: a kozmikus kódja (É). 
~céltartalma: a létszükséglet; a környezetváltozással 

együtt járó helyzetváltozás energiafeszültségében 
gerjesztett érték.  

~ önmaga számára EGY rendszer Szubjektum a 
kozmikus kódjával és jövőjének kezdeti feltételével. 
Számára a korszerűség egymást követő 
“téridőszervezettség pillanatai” (É) azok a „pontok“, 
amelyek folyamatában a környezetével együttműködő 
lét- működés- és szervezettségformájuk-, funkciójuk-, 
megnyilvánul és változik, a létszükségletek által 
orientált módon és mértékben.(további érdeklődés 
esetén ld.: a létező-nél) 

Civilizációs energia: A Lét- és létezés végtelenségével 
egyidős. Az Ősszubjektum Ősértelme az Ősrobbanást 
követő változó létformákkal együtt szerveződött át 
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létezés folyamatában bármely ARSZO 
téridőszervezettség pillanatáig elért természeti 
értelmének sajátos színvonalára. Kényszerfolyamat 
hatására fejlődik tovább. Ebben a létfolyamatban a lét-, 
működés-, szervezettségformák- és a funkció 
átmenetiek. Azonban a létezésük során alkotott 
tudás a környezetükbe is beépül és a szükség 
mértékében terjedve túléli alkotóját.  
A Szubjektum egész rendszere kozmikus útján szerzett 
tudás-, képesség amely “téridőszervezettségfunkció 
pillanatának” folyamatában ± érték-többletet előállító 
rendszereként létezik tovább, és működik együtt 
környezetfolyamataival.  
Másrészt a létezők története során az értelem és a 
képességek mind bonyolultabbakká váltak. A kialakult 
képességek kölcsönhatás változást érzékelni-, 
értékelni-, alkotni tudó képessége potenciális civilizációs 
energia. Szükségleteinekk megoldása érdekében a 
Szubjektum munkavégző képessége. 
A természeti értelem, −gondolkodás−gondolat−tudás−
tudat−szubjektív aktivitás− a Szubjektum kritikus 
cselekvőképessége a létezés szorító viszonyai között. A 
Szubjektum és célszerű képességeinek bővített 
újraelőállítása minden alkotás, minden hatékonyság 
növelés előfeltétele (8. f.). 
Felmerül a kérdés, hogy a civilizációs energiával elért 
többlet érték viszonylatában az energia 
megmaradásának törvénye hogyan képes helytállni, 
ugyanis a befektetett energiák összege nem egyenlő a 
hatás eredményértékével.  

A konkrét problémák megoldása során a 
civilizációs energiával előállított értéktöbblet nem 
csupán önmagában több, hanem a memóriába és 
környezetének „hierarchikus rendjébe“ tárgyiasított 
többlet tudás az új ismereteket korszerűbb 
célrendszerekbe szervezi, stb. Ezzel olyan további új 
értékek alkotását teszi lehetővé, amelynek 
működtetése is konkrét természeti értelem 
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értéktöbbletet, −többlet eredményt− állít elő a 
hasznosítás során.  

dinamikus stabilitás: A létező létfeltétele, hogy állandóan 
alkalmazkodjék a változó körülményekhez. Ugyanakkor 
valamennyi lényeges létfolyamatát megszakítás nélkül fenn 
kell tartania. Egyszerre kell változékonynak és stabilnak 
lennie. 

Emlékezet: Minden Szubjektum memóriarendszer, amelyre 
a Szubjektum természeti értelme −jelen-folyamatában− 
szükségletei szerint hasznosítva emlékezik. A létezők 
létezésfolyamata emlékezetükre épül.  
A Szubjektum kozmikus útján egymásra épült-, kapott-, 
és adott hatásinformációk emlékezetbe tárgyiasult része 
a kozmikus kód /É/.  

ENERGIA Létfolyamatában a végtelen Ősenergia 
rendszerkomponense.. Minden létező tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat. Minden létezőnek a 
környezetében betöltött funkciója van. Albert Einstein:. 
„Az energiának van tömege és a tömeg energiát 
képvisel. A kétféle megmaradási tétel helyett egy 
van /…/ a tömeg-energia megmaradásáé.” „Azért 
tartották olyan sokáig az energiát súlytalannak, 
mivel a neki megfelelő tömeg igen kicsiny.” 
(I./30/156-157.) 
Az egész Világmindenséget és minden 

rendszerkomponensét átfogó általánossága az oka 
annak, hogy az energetizmus és filozófiája az Új 
Természetfilozófia a saját alapelvei szerint képes 
vállalkozni feladata megoldására.  

érdek, érték = A létező vélt-, vagy valóságos 
létszükséglete. A célracionális „cselekvés” indítéka, 
iránya, feszültsége.   

ERF-ARSZO az Új TF korábi írásaiban energiarendszer 
folyamat Absztrakt Reális Szubjektív Objektum  
szóhasználat szerepelt, Azonban Dr Dudich Endre 
jogos javaslatára megváltoztattam =  ERF-ARSZO-ra, 
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és miután ARSZO nem létezik ERF nélkül ezért  
ARSZO-ra módosítottam. 

értékek: a jövőbe vezető utak szükséges letéteményesei; a 
jövő dominánsait − a problémamegoldó értékalkotás és 
realizálás jövőt teremtő útján. 
- az értékviszonyok a létezési-, hatás- és változás 

viszonyok összességét átfogják; sajátosan az Embert 
is, annak minden értékével.  

- a Szubjektumok és környezeteik együttműködésének 
szabályozó eszközei.  

- A létszükséglet „emberi közösségi” méretű eltérített 
kifejezője a piaci érték. A rendszer létszükségletének 
megfelelő téridőszervezettségbeni értékviszonyát a 
célszerű együttműködés során kénytelen összhangba 
hozni a közösség téridőben valamely módon 
átlagosított piaci értékviszonyával. 

érték- és értékítélet: összefügg azokkal az információkkal, 
amelyeket a környezetváltozás hatása nyomán a 
dolgok, a jelenségek az adott Szubjektum érzékletében 
gerjesztenek. Amelyek alapján természeti értelme a 
vélt-, vagy valóságos létszükségletét –
problémamegoldás útján– megformálja; a saját érdeke 
szerint. 

érték-kutatás általános elméleti dimenzióinak tisztázása 
nélkül nem lehet integratív szemléletet kialakítani. A 
tisztánlátáshoz szükség van az általános alapok 
megismerésére.  

értékszervezés: a Szubjektumokhoz kötött mechanizmus. 
Önmegvalósításuk, mint legfontosabb értékük jelenti 
létük; egyetemes értékfolyamatuk szubjektív kényszer-
választásos, jövőt alkotó vezérelvét. 
Az ARSZO “belső” környezetének rendszer-
komponensei feletti hatalmi szervezet. Ezirányú 
működésének fontos feltétele, hogy rendszere 
érdekeinek megfelelően képes legyen befolyásolni 
belső környezete objektumainak értékválasztásait. 
Ezen belső viszonyok közötti létezés fenntartása olyan 
együttműködést követel, amelyben a környezet 
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szabályozással befolyásolja az egyedi érték-
választásokat. Egyben biztosítja rendszerkomponensei 
számára a tájékozódás és reális szükségletüknek 
megfelelő ± önmegvalósítás lehetőségét. 
A belső komponens részt vesz külső környezetének -a 
magasabb szintű ARSZO-nak működésében 
szubjektivitása és a kölcsönös érdekek szükségletei 
szerint. 

értékszimbólum: A külső környezet potenciális 
értékszimbólumai minden ARSZO számára a saját 
téridő helyzetéből távolság-korrekciókkal, valamint a 
saját funkciójának, szervezettségének, szelektivitá-
sának megfelelően érzékelhetők és értékelhetők. A 
környezetek miriádnyi hatása közül a Szubjektum csak 
nagyon korlátozott körű információ (hatás) felvételére és 
feldolgozására képes a környezeteivel egyeztetett 
természeti nyelveken. Szubjektív értékítéleteit ennek 
megfelelő korlátozottsággal alakítja. Működési 
lehetőségei is hasonlóan korlátozottak. 

érzékelés: A Szubjektum érzékszerveinek természeti 
értelmének és memóriájának képességei, valamint a 
Szubjektum−Objektum relativitás /É/ határozzák meg a 
megismerés szubjektív képet alkotó lehetőségét.  
A szervezettség minden szintjén a Szubjektum, 
kozmikus kódjában rögzített emlékei alapján érzékel. 
Környezetét, történeti természeti nyelvei szerint ismeri 
meg. A Szubjektum funkciójának és szervezettségének 
megfelelő „fizikai”, kémiai-, biológiai-, közösségi, 
„társadalmi”, stb. érzékelés sajátos természeti nyelvek 
és kommunikáció útján.  

érzéklet: Az érzékelt hatás megértése, memorizálása és ±0 
felhasználása.. A Szubjektum-Objektum viszony és 
relativitás /É/ szerint minden mindennel összefügg. A 
hatások érzékletei szimbolizáltak és korlátozott körűek. 

fejlődés kényszer: A végtelen környezetváltozás, mint 
orientáló kényszerfolyamat a ± változás kényszerét is 
magával hordozza mind az ARSZO, mind a környezete 
számára. A környezetváltozás orientáló hatása és az 
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Szubjektum problémamegoldása örökölt ismereteihez 
képest a céljának megfelelő értéktöbbletet is közvetít 
környezetébe. 

genetikai tradíció, ld.: A Szubjektum történetiségében 
memorizált információ jelenbe integrálható összessége 
a létező kozmikus kódja /É/. 

gravitáció: térenergia, amely az Ősenergia 
végtelenségével egyidős; az energia elválaszthatatlan 
tulajdonsága. A gravitációs kölcsönhatás energia-
tömeg-függő mértékében minden szervezettség minden 
létezőjére hat, −a tömeg nélküli részecskékre is, 
amelyeknél helyzeti energiájuk a tömegük alapja. 
Univerzumunkban a rendszer−rendszerkomponens 
(önmaga számára rendszer) folyamatok és kapcsolatok 
átfogó hierarchikus rendjében a tágulási és szűkülési 
időszak jellemzőinek figyelembevételével a mind 
nagyobb tömegű tárgyiasult energiarendszerek 
gravitációs hatásai összegeződnek. Így 
Univerzumunkban nagyon nagy mértékű energiák a 
makro-, illetve a kozmikus világban tapasztalhatók. Az 
Ősszubjektumban-, az EGY rendszerben éri el az 
energiasűrűség és a gravitáció maximumát, amelyhez 
közeledve az Ősrobbanás után keletkezett 
kölcsönhatások és szervezettségi szintek lét- működés 
és szervezettség formáikkal együtt megszűnnek létezni.  

Halmaz: Georg Cantor megfogalmazása szerint a 
halmaz “a dolgok egészként elgondolható, 
felfogható összessége”. Ez tartalmában a rendszer-
nek felel meg. 

hatásérzékelés: Környezetváltozás, helyzetfelmérés, 
összefüggés-keresés, összehasonlítás, helyzetkép, 
megértés, következtetés. A Szubjektum jelen-
folyamatának „jelenpillanataiban” külső- és belső 
környezeti hatás-információ, amely létszükségletet 
indukál.  

hit: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,…” (Az 
Újszövetség 1988-as fordításából Pál Zsidókhoz írt 
levele 11, 1 kivonata). 
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igaz: A létfolyamatban a szükséges igaz az, ami 
korszerűségével kiállja az „elmélet” és a gyakorlat 
próbáját. Ez azonban azt is jelenti, hogy mindenkor a 
szükséges igaz a valóság téridőszervezettség 
folyamatában változó, a valóság téridő tengelyén relatív  
I./88./15. o.). 

információ: A megértett hatás. A szükséges adatok 
megismerése. Az ARSZO és környezete közötti 
együttműködés; természeti kommunikáció-, természeti 
nyelvek közvetítésével bonyolított információcsere 
útján történik. Az információáramlás a lét 
végtelenségével egyidős. A környezeti információ vétele 
és a Szubjektum érdekével egyeztetett reagálás a 
környezet számára új információ. A megértett 
hatásinformáció, tudás. A valamire való tudás képesség 
termelése információ csere útján végtelen folyamat.  
∼ örökletes: a Természet működésének alapvető 

folytonossága a környezetváltozás hatásai által 
szabott feltételekhez „minden jelenpillanatban“ az 
önmegvalósítás és alkalmazkodás volt. Ezek 
szükséglet által minősített tényezőit memorizálta a 
környezettel egyeztetett természeti nyelveken. Ezekre 
emlékezik és ezeket használja fel korszerű 
problémáinak megoldásához. Emlékezeti tudás 
nélkül nincs működés. 
Az emlékezés olyan örökletes képesség, amelynek 
segítségével, az emlékek potenciális állományából 
újra felidéz és érzékelhetővé teszi a korábbi 
ismereteket  4. f.  

jelenpillanat nem létezik, miután a jelenfolyamat egy 
pillanatra sem áll meg. A szóhasználat: „pillanat“, 
amelyet összehasonlítás-, következtetés céljára 
képezve a megfigyelő kiragad.  

Jel-jelrendszerek: A környezettel való együttműködés = a 
természeti kommunikáció, természeti nyelvek, 
jelrendszerek közvetítésével történik. A jelrendszer 
minden létező-, minden olyan értéke-, értékváltozása-, 
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viszonya-, hatása, amely információ szerzésére, 
továbbítására, tárolására alkalmas.  

kezdeti feltételek: Az ARSZO kozmikus útján memorizált 
ismeretei jelenfolyamatának minden „jelenpillanatában” 
kozmikus kódját jelenítik meg. Amely minden 
Szubjektum jövőjének kezdeti feltétele. 

káosz: Megnyilvánulása megfigyelő és környezet 
viszonyban fordulhatna elő, de az nem véletlenszerű, 
Csupán a külső megfigyelő előre nem tudja pontosan 
meghatározni, ezért véli káosznak.  
Sem determinisztikus, sem másfajta káosz nem létezik. 
Az a körülmény, hogy soha semmi sem történik 
pontosan úgy, ahogyan előzetesen eltervezték, annak a 
Szubjektum−Objektum relativitás /É/ az oka. A 
megfigyelt objektumok saját helyzetekkel összefüggő 
létszükségletekkel és működési szabadságfokkal 
rendelkeznek  amelynek megismerésére azonban a 
külső szemlélőnek nincs belelátása. Az ilyen 
megnyilvánulásuk ok-okozati és nem kaotikus. (V/12. f.) 

kommunikáció: Az ARSZO-k olyan együttműködése, 
amelynek során a Szubjektumban a környezetváltozás 
hatása működtető energiafeszültséget gerjeszt, a 
környezetben pedig a Szubjektum reagálása gerjeszt 
hatásinformációt. A kölcsönös egymásra hatás 
kommunikáció, kölcsönös változásokkal.  
A kommunikáció természeti nyelvek /É/: jelrendszerek 
közvetítésével történik a funkció és nyelvi szervezettség 
sajátos színvonalán. 

korszerűség: A Szubjektum számára a 
téridőszervezettség-funkció jelenfolyamatban nyilvánul 
meg. A „jelenpillanatok” alkalmasak a létező múltjával 
összefüggő kozmikus kódjának és jövője kezdeti 
feltételének kifejezésére is. 

környezet: A Szubjektumhoz kapcsolódó külső- és belső 
korlátozott körű tér, -idő, -szervezettség folyamat. 
~ belső: Belső rendszerkomponens-rendszer-

folyamatainak-, létfeltételeinek-, és viszonyai 
működésének tárháza. Másrészt kozmikus útja 
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eseményeinek szükség által minősített, távolság által 
korrigált jelenbe integrált memóriája. 

~ külső: A térnek- időnek- szervezettségnek az a 
része, amelyben az ARSZO létezik, amelyhez 
különféle módon- különféle fokozatokban kötődik. 
Változása az a mozgató erő, amely a Szubjektumot 
működésre kényszeríti. Az a létezés 
funkciótéridőszervezettség folyamat, amelyben a 
Szubjektum léte, képességei, hatásai illetve 
önmegvalósítása érvényesül. 

~ relativitása: Minden Szubjektum a maga világának 
központja. Mint ilyen a valóságot a maga helyzetéből 
és képességeivel értékeli. Így azt más-más 
létszükségletekkel és azok feszültségével, más-más 
távolságból és távolságkorrekciókkal, más-más 
oldaláról, más-más szervezettséggel és össze-
függésében stb., más-más eredménnyel értékeli.  
A miriádnyi hatás közül minden Szubjektum csak 
nagyon korlátozott körű és más-más információ 
felvételére, feldolgozására, információ alkotására 
képes. A más-más értékítéleteiket ezeknek megfelelő 
korlátozottsággal alakítják ki. Működésüket is ennek 
megfelelően formálják. A távolság növekedésével 
érvényesül a környezet relativitása. 

~ változás: A külső- belső objektumokba és 
viszonyaikba tárgyiasult energiák végtelen változás 
folyamata. Folyamatosan változtatják a Szubjektum 
léthelyzetét ezzel befolyásolják a Szubjektum és 
környezeteinek ± változásait.  

~tel való együttműködés kényszer: Minden létező 
környezet-folyamatainak hatása alatt áll, amelyekre 
változó helyzetében reagálni kényszerül. Ennek során 
tanulással, mind újabb ismeretek-, mind újabb és 
bonyolultabb, –szervezettebb– rendszerek alakultak 
ki, mind alkalmasabb problémamegoldó képes-
ségekkel. Szabadabb cselekvő magatartásokkal. Az 
energiaáramlás irányának jelenlegi folyamatában 
növekedtek a természeti értelmi képességek, a 
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döntések szabadságfokai, a szubjektív aktivitás. Ld.: a 
6. fejezetben.  

kozmikus kód: kozmikus útján az ARSZO jelenpillanatáig 
tartott története; önmaga és környezeti múltja 
együttműködésének jelenbe integrált tapasztalatairól. 
Funkció, lét-, működés- és szervezettségformák, 
természeti nyelvek, környezeti helyzetek, stb., stb. 
Minden létező minden jelenpillanatában ezt a kincset 
kapja a múltjától örökbe. Természeti értelme 
munkájának segítése a jövő érdekében. Az ARSZO 
egésze tárgyiasult memória. Az Új TF felfedezése. 

kozmikus út: Univerzumunkban minden létező kezdete 
Ősszubjektumunkig vezethető vissza. Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásától bármely ARSZO jelenpillanatáig 
szerveződött sok áttételes út. Az Új TF felfedezése. 

kvantummechanika: Minden létezés és viszony állandóan 
változó tárgyiasult energiarendszer folyamat. Állapotból 
állapotba vezető átmenet. A kvantummechanika a 
létezők múltbeli tényezőinek a jövő valószínűsítésére 
való felhasználása. A természet kvantummechanikája 
átfogja a Világegyetem egészének lét-, működés-, 
szervezettség-formáit és funkcióit a legkisebbtől a 
legnagyobb létezőkig. 
A kiszámított valószínűség oksági alapon áll, nem a 
véletlen terméke. Nem mikro- és makro létezőkkel 
kapcsolatosan magyarázó állítás. Alaptényezői a 
Szubjektum (megfigyelő) − objektum (megfigyelt) 
viszonyban keresendők. A buddhista Asvaghósa: A hit 
ébredése. c. munkájában olvasható: a valóságot 
“ilyenségként” tapasztaljuk. 
Statisztikus rendszer (a csoport = képzett rendszer) 
komponenseinek −a vizsgálat céljával összefüggő− 
lényeges tulajdonságainak értelmezése sajátos 
módszerekkel és matematikai műveletekkel. Véges- 
végtelen és részeként folytonos-, sajátos csoportok-, 
tömegközpontú rendszerek-, és rendszerkomponens 
folyamatok-, sajátos összefüggései térbeni-, időbeni-, 
szervezettségbeni eltolások lehetőségével.  
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Ajánlott irodalom: Neumann János: A kvantum-
mechanika matematikai megalapozása. Wigner Jenő: 
Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában.  
“… amikor a 20. század legmerészebb intellektuális 
kalandja, a kvantummechanika kibontakozott. A 
kvantumugrás idegen volt a klasszikus fizika számára. 
Niels Bohr annyira kétségbeesett, hogy még az 
energia megmaradásának szigorú érvényét is 
hajlandó volt föláldozni.” (I/94/361. o.) Bay Zoltán 
volt az, aki Niels Bohr-, a Bohr−Kramers−
Slater elmélet- Később Heisenberg és Max 
Born értelmezésével szemben az energia 
megmaradást bizonyította: “Bay Zoltán 
elektron−foton ütközésben az energia és lendület 
megmaradásának pontosságát még százszorosra 
fokozta. Ezek tehát szigorú megmaradási törvények, 
nem csupán statisztikus átlagban érvényesek. Bothe 
Nobel-előadásában büszkén idézte Bay 
Zoltánt aki a koincidencia általa mért 0,001 
másodperces pontosságát 0,000 000 000 01 
másodpercre javította! Bay mérése az 
energiamegmaradás törvényének legpontosabb 
igazolása.” (I/94/363. o.)  

“látóhelyzet”: Az érzékelés minden eltérő helyzeté-
ben, adott objektumnak és tulajdonságainak 
megfigyelése más-más szubjektív eredményt ad. 
Ez értelmezhető más-más megfigyelőre vagy 
adott megfigyelő más-más tér, idő, szervezettség, 
funkció változás helyzetére is. Az eltérő nézet és 
“látóhelyzet” az időt- a jelet- a hatást- az 
érzékletet- a helyzetképet és a ráépülő 
következtetéseket is korrigálja. 

LÉT= Isten = Ősenergia; a Teremtő, amely létezőben = 
környezeti funkcióba tárgyiasult individuális 
energiarendszerfolyamatban ARSZO-ban nyilvánul 
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meg. A lét általánossága a létező sajátosságában 
érvényesül. A lét és létezés energiaváltozás-folyamata 
végtelen, konkrét megjelenési létformái végesek.  
A létezés folyamatban a véges és a végtelen 
egységfolyamat. A véges létformák magukban 
hordozzák a végtelen létet. 
A létező és funkciója, a lét-működés-, 
szervezettség-formák egyedei a létezésfolyamat 
örökölt láncszemei. Előzményük és folytatásuk van.  

létezés a létező jövőbe tartó jelenfolyamata 
(téridőszervezettségfunkció-folyamat). A változó 
környezethez való szüntelen viszonyulás.. 
Energiarendszer folyamat, amely a létezőt a környezeti 
energiaáramlás irányának megfelelő folyamatos 
újjászületésre; állapotból állapotba jutó változásra-, 
energiatárgyiasulásra és tárgyiasításra; kényszeríti.  
∼Evolutiv ±irányú teremtésfolyamat. 
~végnélküli tanulás és teremtéstartomány, amely a 

jelenfolyamat kényszer során az ARSZO korszerű 
alkotásaként a környezeti struktúrába kapcsolódik. 

~tapasztalatait - ± eredményeit- a környezeti 
együttműködés során önmagában és környezetében 
tárgyiasítja. Ezzel a megértéshez szükséges 
tartalmakat -közös természeti nyelven kódolva– 
önmaga és környezete számára is érzékelhetővé és 
érthetővé teszi.  

~olyan munkavégzést jelent, amelynek során 
kiemelkedő szerepkört teljesít a természeti értelem és 
a szubjektív aktivitás. 

~célja: 
– a Szubjektum számára értéktöbblet előállító 

önmegvalósítás,  
– környezete számára az orientációnak megfelelően 

szükséges értéktöbblet előállító működés 
megvalósítása. A természeti értelem fejlesztése. 

∼céltartalma: a környezetváltozással együtt járó 
helyzetváltozás energiafeszültségében gerjesztett 
célérték-vezérelt működés. 
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~fenntartása: olyan együttműködést követel, amelyben 
a környezet befolyásolja az egyedi érték választásokat 
és egyben biztosítja rendszerkomponensei számára a 
tájékozódás és a szükségletüknek megfelelő bővített 
önmegvalósítás lehetőségeit. Létezésének folytonos-
ságát a környezeti közösségi kommunikáción 
keresztül a közösségi rendszerek őrzik meg. Átadják 
az utódoknak azt, amit az elődök megoldottak. 

~jelenségek téridőszervezettség ábrája minden 
létező „nézőpontjából” eltérő képet mutat. A 
helyzetváltozással összefüggő létszükséglet minden 
létező tér-, idő-, szervezettségében és a környezetben 
betöltött funkciójában sajátosan, más-más igényekkel 
és feszültségekkel jelentkezik. 

∼folyamatot szervező természeti értelem, az azt 
közvetítő komplex természeti nyelvek és 
szervezettségük a genetikai tradícióval együtt 
fejlődtek a maguk kozmikus útján a korszerű ARSZO 
kozmikus kódjának színvonalára. 
Ennek az útvonalnak mérhetetlenül sok döntéspontja, 
útkereszteződése volt, amikor az adott közbenső 
Szubjektumok problémamegoldó döntései alapján a 
más-más jövőbe vezető utak közül, csak a kiválasztott 
utakon haladhattak. 

létezni annyi, mint az egymásutániság múlt, jelen, jövő 
rendjében a környezeti feltételek között-, azokkal 
együttműködve önmegvalósúlni. A létezés jelenfolya-
mattal összefüggő funkcionális energiarendszer-
folyamat, amely tér-idő-szervezettség környezeti 
koordinátarendszer folyamatokban helyezkedik el. A 
környezet-változás által gerjesztett –a létszükséglet 
feszültségében megnyilvánuló- energia működtető 
hatására, a jelenfolyamataik téridő-pillanataiban 
realizálódik.  

létező = ARSZO /É/. Univerzumunkban minden rendszer-
komponens−energiarendszerfolyamat = önmaga 
genetikai tradíciója. Egységes rendszerfolyamat; az 
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adott funkció-, tér-, idő-, szervezettség sajátosságait 
tükrözi.  
A létező önmaga számára Szubjektum, minden más 
számára objektum. A környezetekkel való 
együttműködése során érvényesül a Szubjektum − 
Objektum relativitás /É/. Az Ősszubjektum Ősrobbanása 
óta tartó változásfolyamat következtében tárgyiasult –
létezéstényezői által közvetített– korszerű eredmény.  
Minden tradíciós döntési láncon más-más ARSZO-k 
alakultak ki a maguk lét- működés- és szervezettség-
formáikkal, komplex természeti értelmükkel, -természeti 
nyelveikkel, -természeti kommunikációikkal létszükség-
let folyamataikkal, szubjektív aktivitásukkal, saját 
környezeti együttműködés folyamataikban a kozmikus 
útjukon a téridőszervezettség folyamatban létrejött 
kozmikus kódjukkal. 
Mindezek Univerzumunk hierarchiájában –funkciókkal 
rendelkező rendszerkomponensekként– valósítják meg 
önmagukat tradicionális láncolatuk csúcsán, saját 
téridőszervezettségfunkció folyamattal.  
Minden létező a környezeti funkció-, a lét-, működés-, 
szervezettség formája és környezeti helyzete 
megismerésének mértékében fogalmazható meg. 
Ezáltal valamilyen logikai rendben egységesen 
kezelhető. 
~öndetermináltsága az a lét-, működés- és 

szervezettség forma komplexum, amelynek; a 
környezettel való együttműködés folyamatában válik 
múltjának részévé a jelen; válnak láthatóvá a jövő 
lehetőségei és sajátosságai. 

~ jövőbe tartó jelenfolyamata; változó környezetekhez 
való szüntelen viszonyulás folyamat. Energiarendszer 
folyamat, amely a létezőt folyamatos újjászületésre; 
állapotból állapotba jutó változásra, energia 
tárgyiasulásra és tárgyiasításra kényszeríti. A 
folyamatos egyensúlystabilitás hiánnyal összefüggő 
dinamikus működés a változásának indítéka. 
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∼örökölt kozmikus kódjának megfelelő képességekkel 
és természeti értelemmel rendelkezik. A Természet 
törvényei szerinti átalakulá-sokkal érte el korszerű 
funkcióját, szervezettségét és 
téridőszervezettségfunkció helyzetét. 

létszükséglet a környezetváltozással összefüggő 
környezeti együttműködés szubjektív konzekvenciája; a 
jelen állapottól való eltérés szükségletének olyan 
feszültsége, amely jövő irányába ható energiákat fejez 
ki. Mint fontosságot minősítő érték dinamikus hatást 
gyakorol a Szubjektum viselkedésére, magatartására, 
tevékenységére. 
~mint a végtelen változásfolyamat által indukált 

értékviszony– sajátos természeti érdekek-, 
természeti értékek energiafeszültségeként változtatja, 
működteti, szabályozza a Természetet és annak 
minden komponensét. Természetesen az Embert is. 

memória: Az ARSZO és környezetének egésze. 
Gyarapodása a létezők jelenfolyamatában a környezeti 
együttműködés eredménye. Az Új TF felfedezése. 

mikro−makro relativitás: Közöttük általános határvonalat 
keresni meddő próbálkozás, mert e fogalmak által 
meghatározandó nagyságrend megfigyelőfüggően 
relatív. Az Új TF felfedezése. 

Mindenség, Világegyetem, Univerzum I./90./39. o.  
Mitologikus világkép: − Komoróczy Géza írásából: "Az 

ókori keleti kultúrák világképe mitologikus volt." "A 
mítosz volt az a tudat forma, az a gondolkodásmód, 
amelynek törvényei szerint megfogalmazzák 
általánosító ismereteiket, vélekedéseiket 
magyarázataikat." "... a mitologikus világkép az emberi 
gondolkodás, megismerés történetében a tudományos 
gondolkodás kezdeteit megelőző hosszú korszak 
világmagyarázata." "... a közvetlen tapasztalással 
elérhetetlen, megismerhetetlen dolgok, jelenségek 
megismerését célozza..." (I/164/185-186. old.). 

Működés: A Szubjektum értékracionális 
„cselekvésfolyamata” értékstruktúrált környezetben 
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természeti kommunikáció útján „természeti 
nyelvbeszéd” segítségével.  

nyelvi szerveződés: Mindenfajta működés nyelvi 
szerveződéssel jár. Ennek során a Szubjektum 
szelektív és generalizált kapcsolatrendszerben 
elvonatkoztatás segítségével mindent átkódol és 
egyben a tényleges hatást a környezettel egyeztetve 
szimbolizálja. Ez az a közös kód, amely a természeti 
nyelvekben tárgyiasul és amelyet mind a Szubjektum, 
mind a környezete megért. 

Öndetermináltság: Az a lét-, működés- és 
szervezettségforma komplexum, amely a létező jelenéig 
tartó kozmikus útján a kozmikus kódjába alakult ki 
környezeti együttműködés folyamatban. Folyamatában 
a jelen múltjának részévé válik és teszi láthatóvá a jövő 
lehetőségét. 

Önmegvalósítás: Vezérlő ereje a külső- belső 
környezetváltozás által gerjesztett létszükséglet, a 
szubjektív értelem, érzelemvilág, a memória és a 
szubjektív aktivitás.  
∼ képessége minden létező örökölt elemi 
tulajdonsága. Tudásképesség önmaga 
megvalósítására. 

Ősenergia = Lét = Isten = Ősértelem = örökkévaló. Ősi 
energiafeszültség téridőszervezettség folyamata 
végtelen, a tér-, idő-, szervezettség változás-
folyamatával együttműködően. Végtelenségének 
múltjára és jövő perspektíváira csak Univerzumunk 
Ősrobbanása óta eltelt mintegy ≈ 13 - 15 milliárd éves 
jelenfolyamat emlékeiből álló tényanyag alapján lehet 
következtetni. A többi, ezeken alapuló hozzágondolt 
következtetés. Azonban a tényelemek mozaikszerű 
összeillesztése is segít a megoldáshoz.. 
~önmozgása során valósult meg Ősszubjektumunk –
jelenlegi Univerzumunk- és rendszerkomponenseinek 
generatív univerzális– alaprendszere és alkotó- 
értelmes együttműködése.  
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Ősrobbanás /más néven a Nagy Bumm/. 
Ősszubjektumunk az Ősrobbanás „téridőpillanatában” 
maximális energiasűrűségű, maximális sebességgel 
forgó minimális pont-szerű térben helyezkedett el –a 
maga szubjektív centrumával, értelmével– mint 
Univerzumunk „magja” és „csírája”. Előrehaladó táguló, 
majd szűkülő mozgása a maximális energiasűrűséghez 
közeledve szintén forgássá alakult, hozzájárulva az 
antigravitációs erők Egy rendszerének kialakulásához. 
Az EGY rendszer egyidejű antigravitációs erői 
antigravitációs Ősrobbanást idéztek elő. A maximális 
sebességgel forgó tere a gyorsuló tágulás időszakába 
lépett, majd fokozatosan, a gravitáció ellenerői a 
tágulást és forgást lassították. Eközben hőmérséklete a 
100 MD° C-t meghaladó értékről, kezdetben 
dinamikusan gyors lehűléssel, majd mindinkább 
lassulva változott. A hőmérsékletváltozás kényszerítő 
hatására alakultak ki és változtak tovább Univerzumunk 
különböző funkciójú és szervezettségű 
rendszerkomponensei. 
Az Ősszubjektum Ősrobbanásától eredő folyamatos 
változással, –a változandóságot és feszültséget 
egymásnak átadni képes saját környezetükben kialakult 
és funkcionáló-, a környezetváltozással összefüggően 
tovább változó– külön-külön ARSZO-kká, saját 
világrendszerekké alakul. 
Ezek, környezeteik összefüggésrendszer változásának 
megfelelően követték az Ősrobbanás lökésének 
vezérfonalát. Minden létező környezetén át −
közvetítések révén− egymáshoz kapcsolódik és az 
Ősrobbanás óta tartó energiaáramlással járó 
változásoknak enged. Ennek során pl. a 
hőmérsékletcsökkenéssel együtt az energia egymásra 
épült szervezettségi szinteken különböző funkciójú 
energiarendszerekbe tárgyiasult (JIM11.). 

Ősszubjektum: Az Új TF felfedezése. Univerzumunk és 
rendszer-komponenseinek generatív univerzális 
alaprendszere. A Világegyetem világfolyamata ciklikus 
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Ősenergiafolyamat. Minden ciklusában, mint a mi 
Univerzumunk esetében is létrejön az Ómega-Alfa vég 
és kezdet −a következő Univerzum Ősszubjektuma−, az 
EGY rendszer. Amikor az energia maximális 
energiasűrűséggel, minimális térben, maximális 
forgással, maximális hőmérsékletet ér el; bekövetkezik 
az Ősrobbanás, a következő ciklus kezdete, (III/3. f.). 
∼Ősrobbanásától ered a jelenlegi tér-idő 

energiafolyamat meghatározó iránya és az a 
helyzetkép, amely közvetítések révén minden létező 
jelenpillanatáig kialakult. Univerzumunk és minden 
része pillanatról−pillanatra fölemészt valamit abból az 
energialökésből, amelyet az Ősrobbanás indított el. 

Problémamegoldó alkotás: Bármely ARSZO korszerű 
szervezettségének, értelmi színvonalának, komplex 
természeti nyelvrendszerének, kialakulása szerves 
kapcsolatban áll a probléma megoldások és alkotások 
egymásba fonódó láncolatával. Amely minden 
Szubjektum számára jelenbe integráltan korlátozott 
mértékben magában foglalja az Ősszubjektum és a 
saját téridőszervezettségfunkció folyamat pillanatai 
közötti genetikai történet vezérfonalának minden 
állomását, és miriádnyi problémamegoldását.  
reakció-létszükségletakció: az ARSZO 
kommunikációja során érvényesül a hatás-
információra adott reakciójával együtt a saját 
szubjektív létszükségletével kiegészített válasz 
akció is.  

• a külső környezeti hatásfolyamat és a szubjektív 
környezeti lehetőségek megkeresése. Mint 
keretlehetőség kényszerpálya,  

• az ARSZO lét- működés- és szervezettség formája 
fennmaradásának-, bővített önmegvalósításának sikere 
érdekében szubjektív együttműködés a környezeteivel.  
A Szubjektum létszükségleteinek realizálására a célhoz vezető 
legmegfelelőbb megoldás érdekében olyan emléknyomokat 
keres és választ, amelyektől sikert vár. Majd társítással 



Kiss Miklós IV./M Mind a maga útját járja mégis egy úton vagyunk 

307 

korszerűsíti-, tanulja meg és akcióként alkalmazza a szubjektív 
célhoz vezető legjobbnak vélt megoldást. 

rendszer, rendszerkomponens: Az Ősszubjektum EGY 
rendszerének Ősrobbanásától Univerzumunk teljes 
keresztmetszetében minden létező a rendszer-
komponense, amely önmaga számára EGY rendszer; 
Szubjektív Objektun (Szubjektum).  
Minden rendszer olyan gép, amely a múltjában 
energiaáramlás által orientált-, a korszerű 
környezetében betöltött −kozmikus kódjának− megfelelő 
sajátosságokkal rendelkezik. Ezek képezik az 
energiaáramlás feszültségének és irányának megfelelő  
jövőjébe vezető kozmikus útjának előfeltételét.  
Így alapvetően minden rendszer a maga 
útját járja, mégis egy úton haladnak 
A Természettudományban korábban az einsteini  
E = mc

2
 kapcsán használt szavaknak: részecske, test, 

rendszer, egész, — lényegi tartalmát a rendszer és 
rendszer-komponens szavak magukban foglalják, ezért 
ilyen-, hasonló-, vagy kapcsolatos témakörökben az Új 
TF a rendszer és rendszerkomponens szavakat 
használja. 
A rendszer a rendszerkomponensei feletti hatalmi 
szervezet 
A rendszerkomponensek funkciója sohasem egyezik 
meg az egész rendszerével, sőt annak érdekeivel és 
céljaival sem. A dolgok, jelenségek minden rész 
számára más-más jelentőséggel, más-más érdek-
értékkel bírnak. A rendszerkomponensek már az 
információkat is másként szelektálják, majd érdekeik és 
érdeklődésük szerint eltérő −jövőbeható− értékítéleteket 
alkotnak. 

rendszer−rendszerkomponens relativitás: Az Új TF 
felfedezése. Az Univerzum hierarchikus rendben 
működő rendszerkomponensek rendszere. Azonban 
minden rendszerkomponens önmaga számára 
Szubjektumként is funkcionál saját érdekeik szerint, 
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további rendszerkomponenseikkel, stb. A rendszer-
komponens rendszerek relatív autonómiája azonban 
csak a magasabb szintű rendszer által megszabott 
határok között működhet tartósan. A rendszer-
komponensek a rendszeren belül szakosított 
funkcionális feladatokat látnak el. 

szabályozás: Az értékek /É/ a Szubjektum és környezet 
együttműködésének szabályozó eszközei. Az érték-
kommunikáló érték-szabályozás a Természet egész 
rendszerének irányító alapkövetelménye. 

Szubjektív aktivitás: .Az Új TF felfedezése. Az ARSZO 
szubjektivitásával összefüggő hajtóerő. Az ARSZO 
minden új állapotában szubjektív összetartó erejének 
hatására marad meg és hatóerő hatására változik. Saját 
lét működés és szervezettség formája, létezése és 
bővített önmegvalósítása érdekében a külső és belső 
környezeti objektumokkal szemben kifejtett magatar-
tása; látszólagos önzetlensége is közvetve a szubjektív 
érdekét szolgálja. A Szubjektum számára a szubjektív 
aktivitása a domináns. Minden létező elválaszthatatlan 
sajátja, ld. Ir/./92./4.f., Ir/182/749.).  

Szubjektív Objektum röviden Szubjektum. Önmaga 
számára minden létező Szubjektum. Olyan 
rendszerkomponensek kombinációja, amelyek 
mindegyike külön-külön, más-más funkciót tölt be. 
Együttes rendszerüknek is más a funkciója. A létezés 
során mégis a Szubjektum önmegvalósítását és 
környezeti együttműködését realizálják. 
~környezeti hatásviszonyokhoz való alkalmazko-

dásával saját létfeltételeinek érvényesítését szolgálja. 
Egyben olyan hatalmi rendszer, amely saját 
érdekében szabályozza belső környezetének 
rendszerelemeit. Olyan értékrendszer, amely önmaga 
számára alapvető értéket képvisel és amelyet a 
környezet folyamatok által indukált létszükségletek 
feszültségében kifejezett energiák működésre 
kényszerítenek.  
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~múltjának emlékezete. A létezése során 
szükségesnek minősített –értékváltozásaival 
összefüggő– alkalmazkodásának és cselekedeteinek 
jelenbe integrált eredménye a kozmikus kódja. 
A kvantummechanikát nem Einsteinnel szemben álló 
korunk jeles tudósai találták ki. A természet 
kvantummechanikája (É) mindig is létezett. 
Azonban az ok-okozat elve nem sérül és nem kap 
teret a véletlen sem.  

~„tevékenységeit” szervezettségének és funkciójának 
megfelelő természeti értelme irányítja, a környezet- és 
helyzetváltozás orientációja-, a szükség feszültsége- 
és a szubjektív aktivitás hatása alatt. 

~tradíciójának láncolata: Az Ősrobbanást követő 
kifejezhetetlenül sok rendszer és rendszerfolyamat 
tradíciós láncolata közül pl. az emberi Szubjektum 
tradíciójának láncolata –durva megközelítésben– a 
saját kisebb környezetéhez, nagyobb környezeteihez: 
a Föld, a Naprendszer, a Tejútrendszer-, — az 
Ősszubjektum láncolatához kötődött. Alakult ki 
funkciója, szervezettsége, értelme, civilizációs 
energiája komplex természeti nyelvrendszerei és 
kommunikációs lehetőségei.  

Szubjektum−objektum relativitás: Az Új TF felfedezése. 
 A Szubjektív objektum “egy” rendszer és nem 
választható külön egymástól. A Szubjektum külső 
környezeti funkcióval rendelkező saját létrendszer, 
olyan energiarendszer-folyamat, amely külső- és 
belső környezetfolyamatokkal működik együtt. 
Számára környezeteiben minden objektumként 
funkcionál. Ez azt is jelenti, hogy a Szubjektum az 
objektumoknak, csak a külső megnyilvánulásait képes 
érzékelni, ezért azok jövőbeni megnyilvánulásaira, 
csak következtetni képes.  
A környezettel való együttműködés során rendszer-
komponensek −önmaguk számára Szubjektumok− 
kommunikálnak környezeti objektumaikkal. Csakhogy 
önmaguk számára ezek is Szubjektumok. Ezért a 
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kommunikáló felek váltakozva Szubjektumokként 
kommunikálnak. De mindegyikük számára a másik 
objektumként nyilatkozik meg, ezért annak, csak külső 
megnyilvánulásait képesek érzékelni. Azonban az ok-
okozati elv nem sérül és nem kap teret a véletlen sem. 

Természet minden ami létezik. A környezet a Természet 
része: korlátozottkörű energiarendszerfolyamat, tér-
folyamat, időfolyamat, szervezettség folyamat. 
~általános rendszernyelve: természeti matematika. /É/ 
∼egymásra épült szervezettségi szintjei: 
ősenergia domináns, 
térenergia domináns, 
erőtér domináns, 
anyag domináns: 

korpuszkulák, 
elemi részecskék, 
elemek, 
szervetlen vegyületek, 
szerves vegyületek, 
biológiai élet domináns /növények, állatok, Ember/ 
stb. 

(ld.: Új TF/II/7.f.): A szervezettség „genetikai” ismérvei. 
~értelmes létezői: A legegyszerűbbtől a 

legbonyolultabbig –funkciójának és szervezettségének 
megfelelő színvonalon– minden létező értelmes. A 
Természet hierarchikus rendjében az értelem 
működése Szubjektumhoz kötött I./90./1-2. f.). Az Új 
TF köteteiben gyakran használtuk a “természeti 
értelem” megnevezést, mert struktúrája komplex 
felépítésű.  Univerzumunkban nem létezik ARSZO-tól 
független értelem és értelmes működés.  

∼kvantummechanikája: Az Új TF felfedezése. A 
kvantummechanikát nem az Ember találta ki, már az 
Ősrobbanást követően felismerhető. Egyes elemeire 
nagyon régen az Ember is rájött: pl.: az upanisádok 
jelenségvilágnak, Buddha “ilyenségeknek” nevezte 
őket. Kant szerint a külső ingerek keltette /.../ 
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érzetekből /.../ adódó szemléletek /…/ csak 
jelenségek.”  
A természetben nincs ilyen név, azonban a funkció 
beazonosítható. A megfigyelő ARSZO-k és a 
megfigyelt külső- belső környezeti objektumok 
viszonyában tapasztalható jelenségvilág ilyenségei 
minden létezőre érvényesek; azok lét-, működés-, 
szervezettségformájától- és méretétől függetlenül. Pl. 
ilyen: Univerzumunkban a hőmérséklet és 
szervezettségi szintek-, a természeti szelekció és 
kiválasztás, vagy ennek keretében emberközeli 
példákkal: az immunrendszer és más szabályozók 
működése. Ilyen pl.: az ártér-, a napfény-, 
hőmérséklet- a mélység- és magasságfüggő állat- és 
növényvilág, a biológiai létezők élelemfüggő 
gyakorisága, stb., stb.  
Szent-Györgyi A. Nobel-díjas is meglátta: “A Teremtő 
biztosan nem állt meg molekuláris szinten csak azért, 
hogy az orvosoknak ne kelljen megtanulniuk az 
elektron kvantummechanikáját. Ő maga nagyon 
érthette a kvantummechanikát, hogy ilyen 
eredményesen tudta alkalmazni. (I/94/15. o.).  

~rendjének összehangolása, működtetése az 
ARSZO-kban egymásra találó természeti értelem 
munkája.  

természetes emlékezet: Minden létező „jelenpillanatában” 
önmaga kozmikus útjának megfelelő komplex 
memória; emlékkép kozmikus kód. Benne nyilvánult 
meg múltjának minden tudatos- és tudatalatti emléke. 
Ennek során a környezeti működésének megfelelő 
minden esemény és tapasztalat önmagában; ─a 
szükség mértékében─ tárgyiasult komplex emléke-
zetté-, téridőszervezettség funkció kozmikus kód 
folyamattá alakul. A jelenfolyamatban a memória-, az 
emlékezet emlékképei a konkrét létező képességei- 
valamint a természeti törvények mértékében 
előhívhatók. Ld.: bővebben 4. f. 
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természetes tervszerűség elve: ld.: természeti alkotás és 
tervezés módszerénél. 

természeti  
~alkotás és tervezés módszere: Minden létező az 
Ősenergiából ered. Az ARSZO a környezetével 
együttműködően változó olyan energiarendszerfolya-
mat, amely magatartást kényszerítő −egymásra ható− 
változásokat hoz létre. Az ARSZO jelenfolyamatában 
épülnek a működtető értékviszonyok. 
Az érték: létezést szervező alapelv; irány, cél, 
feszültség. A „van” és a „kell” eszmei objektivációja, 
amely a múltra épült jelen állapothoz viszonyítva 
felismert létszükségletet fejezi ki. 
A környezetváltozással összefüggő létszükséglet 
feszültségében teremtődik; a tervezés célja a 
célérték.  
Az önmegvalósítás, –a változó feltételekhez való mind 
sokoldalúbb alkalmazkodás– eszközeként szerve-
ződik az emlékezet, amelynek folyamatában a 
működés tapasztalatait önmagában és környezetében 
tárgyiasítja. Ezzel a megértéshez szükséges 
tartalmakat “közös természeti nyelven” kódolva 
önmaga és környezete számára is érzékelhetővé teszi 
a jövő számára.  
A közös természeti nyelv a szervezettség 
növekedésével mind bonyolultabb saját kódrendsze-
rekben és áttételeiken sajátosan érvényesül. A 
teremtésfolyamat eredménye a téridőben korszerű 
ARSZO a kozmikus kódjával.  
Az ARSZO kozmikus útja emlékeinek jelenbe integrált 
tára, amely összefonódik a környezet és a közösségi 
létezés tényezőivel. Az emlékezet alapja örökölt és 
szerzett ismeret, tudás, tapasztalat. 
- A tervezés feladata a létszükséglet feloldása 
érdekében az emlékezeti információ felhasználása, 
majd az emlékezet és az új információ különbsége –a 
probléma– megoldása igényének megfelelő érték-
többlet előállítás: alkotás, teremtés.  
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A természeti értelem és az önmegvalósítás 
képessége minden létező örökölt tulajdonsága; 
“tudásképesség önmaga megvalósítására”. 
~civilizációs energia: ld. Civilizációs energiánál.  
~értelem - tudás - tudat: A természeti értelem-, a 
természeti nyelvek és a természeti kommunikáció 
szorosan összefüggenek a létező működésével A Lét 
funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszer-
folyamat. Létformában nyilvánul meg.  
Az értelem elválaszthatatlan a Szubjektumtól és a 
környezeti értelemmel való együttműködéstől; végső 
soron a Természet egészétől. A természeti értelem a 
Szubjektum kritikus problémamegoldó és cselekvő-
képessége a létezése érdekében és viszonyai között. 
Az Univerzum Ősrobbanását követően energiatárgyi-
asult és tárgyiasuló rendszerkomponensrendszer-
folyamatok környezetsajátos működése során alakult 
ki.  
Nem az adott létező egyedi alkotása, hanem a 
kozmikus úton kialakult, a mindenkori kozmikus 
kódban tárgyiasult és a létező létezése során 
létrehozott alkotások értéktöbbletét is tartalmazza. 
A természeti értelem a Szubjektum lét-, működés-, és 
szervezettség formáinak-, valamint a környezetében 
betöltött funkciójának megfelelő tudássá válik. Gyakori 
ismétlődéssel tudatosul. 
A természeti intelligencia, illetve a civilizációs 
energia– a természeti tudásképességek szerkezetét, 
szervezettségét jelölő fogalom. Az ARSZO-kkal együtt 
járó végtelen folyamat. A Természet rendjének 
összehangolása és működtetése az ARSZO-k 
egymásra lelő természeti értelmének munkája és 
célrendszere. Olyan örökölt és szerzett képesség, 
amelyet a környezetváltozás által orientált, de önmaga 
által kialakított létszükséglet és környezeti 
együttműködés fejlesztettek ki és fejlesztenek tovább 
problémamegoldás céljából. (8. f.)  
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Minden létező-, létezés-, viszony- és hatás- 
emlékezetében kódolt információ, kódolt tudás. 
Megismeréséhez dekódolni kell, vagyis meg kell tudni 
érteni. 
A Szubjektum természeti értelmének együttműködése 
környezettel emlékezeti tudáson alapul. A korszerű 
tudás megelőző tudásra épül és működtetése 
bővülő tudással jár. Az események tartós 
ismétlődése tudatosulást eredményez. 
A korszerű tudás problémamegoldás eredménye és 
újabb problémamegoldás eszköze. Ennek 
folyamatában realizálódik a létező természeti 
értelmének bővített újraelőállítása. 
A természeti tudat tudatosulás eredménye és 
szükséglete. A valóság szubjektív képe. Aktív 
tényező, a múlt eredménye, a jelen szükséglete, 
amely jövőbe hatóan terjedve túléli alkotóját. 

~érték relativitás, érték és értékviszonyok:  Az 
értékek olyan érzékelésfüggő objektivációk, 
amelyekben a Szubjektum által felismert, feltételezett 
és minősített jelentősség feszültsége tárgyiasult. Ezen 
az sem változtat, ha egy közösségben, sokan 
minősítik valaminek az értékét. Ekkor létrejön a 
kínálatok és szükségletek viszonyát folyamatosan 
tükröző környezetfüggő kvantum statisztikus érték, 
amelyet minden Szubjektum, a vélt- vagy valóságos 
létszükségletéhez és lehetőségéhez viszonyít. 
Megállapítja a számára megéri értéket. A saját 
helyzeteikkel összefüggő értékfeszültséget. 

~funkció: Minden létrendszer korábbi lét-, működés- és 
szervezettségformáinak jelenbe integrált funkcionális 
állapota, képességeinek, helyzetfolyamatának 
funkcionális meghatározottsága. A környezetben 
célszerű működés alakította és alakítja a Szubjektum 
rendszerében memorizált tulajdonságokat, amelyek 
jelenbe integrált célszerűsége a funkcióban –sajátos 
mozgásszervezettségében– nyilvánul meg.  
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A funkcionálás az ARSZO környezetében kifejtett 
tevékenysége. A Szubjektum szervezettségi 
színvonalán működnek a funkcionáláshoz szükséges 
megismerő és „cselekvő” kapcsolat folyamatainak 
mozgás-rendszerei. I./89./2. f.).  

∼ fejlődés törvénye: A létezésfolyamatban a 
környezetváltozás hatására a korábbi rendből ± 
értéktöbblettel növelt korszerűbb rend keletkezik. 

~kommunikálás: létfeltétel. A természeti értelem-, a 
természeti nyelvek és a természeti kommunikáció 
szorosan összefüggenek egymással. A Természet és 
minden részének működését-, együttműködését 
természeti nyelvek sokasága közvetíti kommunikáció 
útján. A dolgok, jelenségek, viszonyok lényegét 
absztrakt szimbólumok, útján lehet megismerni és 
kifejezni. A létezők szimbólumvilágukhoz viszonyítva 
értékelik a környezetükből érkezett hatásokat és 
helyzetük változásait. 
A természeti kommunikálás és nyelvrendszerei a 
létezés végtelenségével egyidősek. Okuk a létezés, 
feladatuk a létezés-folyamatok együttműködésének és 
szabályozásának közvetítése. I./89./6. f., a természet 
kvantummechanikája (É).  

~létezők: Univerzumunkban a környezetükben létező-, 
belső környezettel is rendelkező-, természeti 
értelemmel tárgyiasított értelmes rendszer-
komponensek együttműködő rendszerfolyamatai. 
ARSZO-k, önmaguk számára Szubjektív Objektumok = 
Szubjektumok. 
~létforma: A létezők létfolyamatai végtelenek, 

létformáik azonban végesek.. Mindenhol ugyanazon 
alapelvek szerint épülnek fel és sajátosan működnek, 
változnak a környezeteikkel együttműködve. 
A létezésfolyamatban az ARSZO minden korszerű 
létformája „örökölt” láncszem. I./93./1 f.) 

~matematika: A leírt módon az Új TF felfedezése. A 
Természet rendszerei- és a természeti értelem 
legáltalánosabb természeti nyelve. Amely a Lét-, a 
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létezők-, a létezés-, a tér-idő-szervezettség környezet-
, a téridőszervezettség folyamat-, stb. viszonyok 
kifejezésére, kommunikációjára, rendszerező 
elhatárolására is alkalmas. Ezek megfelelő természeti 
tudás segítségével természeti matematika nyelvén 
értelmezhetők és megfejthetők. 
A különböző objektumok sajátos viszonyainak, 
arányainak, megállapításainak, eredményeinek, 
hiányainak, többleteinek, feszültségeinek, hatásainak, 
változásainak, stb., minden megnyilvánulásának 
kifejezésére szolgál. 
A számok-, és a számokkal alkotott matematikai 
kifejezések és műveletek valósága az Ember 
világához kötött. Az Ember matematikája a 
Természetet és jelenségeit megkísérli számokra, 
műveletekre, függvényekre redukálni. 
Erdős Pál Wolf-díjas matematikus véleménye 
szerint: “A matematikai tételeket nem kitalálják, 
hanem fölfedezik” . 
Ha arra gondolunk, hogy az Ember világa a 
Mindenséghez képest a parányok paránya, akkor válik 
érzékelhetővé, hogy az Ember matematikája a 
természeti matematikán belül mekkora területet 
képvisel.  
Lánczos Kornél: “Szemében a matematika a 
természettudomány (azaz természetfilozófia) 
szolgálóleánya.”  
Neumann János Lánczossal értett egyet: Minden 
matematikai idea empíriából fakad, /…/. De, ha az 
idea egyszer megfogant, akkor önálló életre kel, /…/. „ 
Amikor egy matematikai diszciplína messze 
elvándorol az empirikus forrásvidéktől, pláne ha 
realitásból fakadt ideáknak már második−
harmadik generációs leszármazottjáról van szó, 
egyre inkább öncélú l’ art pour l’ art lesz belőle. De 
a beltenyészet veszélyes lehet. /.../, megtisztulást 
már csak a forráshoz történő megfiatalító 
visszatérés hozhat, /.../. Meg vagyok győződve, hogy 
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ez az egyetlen lehetőség a matematika 
frissességének és vitalitásának megőrzésére.“ 
I./119/…  

~ memória: ld.: természetes emlékezet-nél 
~munkateljesítmény: a létszükséglet kielégítésének 

mértékében minősíti és honorálja a végzett munka 
értékét. Biztosítja „az igazságos természeti elosztás 
elvét.” A Szubjektum és képességeinek –mint a 
produktum kritériumának– bővített, vagy szűkített 
újraelőállítását. Az eltérített minősítés kontraszelekciót 
eredményez. 

~nyelvek: Kommunikációk céljára hivatott jelrendszerek 
– nyelvi közösségekben érvényesülnek. 
Univerzumunkban az Ősszubjektumtól tartó 
kommunikálás ok-okozati fejlődése során érték el 
korszerű szervezettségüket. (Új TF/I/M/9-10. f.). A 
természeti értelem-, a természeti nyelvek szorosan 
összefüggenek egymás működésével. A Szubjektum 
működésének előfeltételei. 

~teremtés: ld.: alkotás és tervezés módszere. 
∼térenergiák: a térenergiákat Szádeczky-Kardoss 

Elemér A jelenségek univerzális kapcsolódása c 
kötetének 63-73 oldalain Márföldi Gábor 
térkvantumoknak nevezi és részletesen bemutatja 
azokat, azonban feltételezhető más térenergiák 
létezése is. Az energia természetes állapotai, a 
mozgásuk sebessége adja tömegüket. 

~térfolyamat: ld.: időfolyamatnál.  
belső környezetei- és környezeti rendszer-
komponensei térfolyamattal, időfolyamattal, 
szervezettség-folyamattal működnek, és viszont. 

~téridőszervezettségfunkció folyamat, “jelen-
pillanat”: Minden létezés téridőszervezettségfunkció 
folyamat. A tér „az időben együttlétezők” 
egymásmellettiségének, az idő „a térben 
együttlétezők” egymásra következésének, „a 
szervezettség a létezők kozmikus útjukon elért 
értelmes bonyolultsági színvonalának” rendje. Az 
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ARSZO-t komplex természeti nyelvrendszerei teszik 
alkalmassá a környezettel egyeztetett nyelvű 
megértésre és kommunikálásra. A távolság <-vel 
érvényesül a környezet relativitása. 
Energiarendszerfolyamat-, idő-, tér-, szervezettség-, 
funkció folyamat egymás nélkül nem léteznek. A 
Szubjektum önmegvalósítása saját téridőszervezett-
ség-, funkció folyamatban realizálódik. Számára- –
mint megfigyelő számára– külső- belső környezeti- 
rendszerkomponensei térfolyamattal, időfolyamattal, 
szervezettségfolyamattal működnek. 
A téridőszervezettségfunkció folyamat az ARSZO 
jelenfolyamata. A “téridőpillanat” csupán jelkép, a 
folyamat egy pillanatra sem áll meg. Nem létezik 
“pillanat”.  
A látványkép attól függ, hogy a mozgás 
sebességéhez viszonyítva milyen gyorsan vagy a 
„pillanatok“ milyen sokaságában kerül meghatáro-
zásra a kép, −mint a fényképezésnél−. Ha hosszú az 
exponálási idő lefényképezzük a mozgást. Pl.: a 
mozgás miatt életlen kép, vagy egy mozgó jármű 
éjszakai felvételénél világításának képe, a ködkamra 
felvételeknél, stb., stb.  

~  történelem: az események megtörténte. A tudás 
növelése iránti törekvés végtelen folyamata. 

tudat: Szubjektum tapasztalatai által igazolt tudás  
~ tudatos: a tudat alkalmazása és alkalmazásának 

szándéka. 
Új Természetfilozófia az Energetizmus filozófiája alapját 

a LÉT = az Isten = az Ősenergia; olyan univerzális 
energiarendszere képezi, amely ARSZO-ként a 
Természet minden tér- idő- szervezettséghelyi 
modelljét, rendszerét, viszonyát, működését, változását 
magában foglalja. 
Lételméleti állításai a Természet minden általunk 
ismert és ismeretlen tényezőjére érvényesek, bármely 
térben és időben helyezkednek el. Sajátosan 
vonatkoznak azok létére, létezésére, lét-, működés- és 
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szervezettség formájára, funkciójára, értékrendjére, 
változására, stb.  

Univerzum. A Világegyetem működése a végtelen 
Ősenergia jelenfolyamatában ciklusosan változó 
Univerzumok létformáiban realizálódik..  

Univerzumunk a jelenlegi Univerzum Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásának energiájából tárgyiasult különféle fajta, 
rendű, szervezettségű rendszerkomponensek és 
viszonyaik funkcióba tárgyiasult energiarendszer 
folyamat közössége. Ezek a Természet hierarchikus 
rendje szerint önmaguk számára Szubjektív 
Objektumok; –a külső „megfigyelők” számára 
objektumok– a maguk külső és belső, tér- idő- 
szervezettség környezetfolyamataikkal és önmaguk 
téridőszervezettségfunkcó-folyamatában szerveződő 
önmegvalósításaikkal. Az Ősrobbanás óta megtett 
kozmikus úton szüntelenül változtak Univerzumunk tér-, 
idő-, szervezettség változásának jelenéig elért 
“csúcsai”.  

véletlen: A Természet valóságában van mindennek 
elégséges oka, amelynek ok-okozat folyamatában nem 
fordul elő sem a szerencse, sem a véletlen. A 
megfigyelő ennek ellenére gyakran úgy véli, hogy 
szerencséje volt, véletlen volt. Ez a valóságon nem 
változtat. 

Világmindenség, Világegyetem, Univerzum: Az Új TF 
szerint pontosabb következtetések lehetőségének 
megteremtése érdekében meg kell különböztetni a 
Világmindenség, Világegyetemünk és Univerzumunk 
fogalmát.  
A Világmindenség és a Világegyetemünk generatív 
univerzális alaprendszere végtelen Ősenergiarendszer 
folyamat a maga rendszerkomponensrendszereivel és 
változásfolyamatukkal. Univerzumunk a Világ-
egyetemünknek csupán részét képezi. (III/3. f.).Az utóbbi 
időben mind többet lehet hallani arról, hogy a 
Világegyetemünkön kívül más Univerzumok is léteznek. 
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∼ végtelen ± teremtésfolyamat. A tárgyiasult energia 
végtelenül változó lét-, működés-, szervezettség 
forma és funkció energiatárgyiasulás folyamat 
eredménye. Minden komponense térben-, időben-, 
szervezettségben-, funkcióban változó, egymással 
összefüggő egyetemes evolúció. 

viselkedés, magatartás, cselekvés, tevékenység olyan 
munkavégzést jelent, amelynek során kiemelkedő 
szerepkört teljesít a természeti értelem és a szubjektív 
aktivitás a szervezettségnek megfelelő színvonalon (14. 
f.). 


