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Hátsó címlap 

Az ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA az Új Természet-
filozófia természettudományos-, filozófiai-, és teológiai 
alapokról elért felfedezése, nem spekuláció. A szerző 
korábbi szerzők műveiből is válogatott ismereteket, így 
csapat-munkaként több mint 50 év alatt jöttek létre a 
felfedezések.  

Az eddig megjelent kötetek: 
I. Általános lét- és rendszerelmélet. 1992, 2001. 
II. Általános érték- és mûködéselmélet. 1994, 2008. 
III. Értelmes létezõk az Univerzumban és az Emberiség 1996, 2011. 
IV. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 1997. 2011 
V. Az energetizmus filozófiája. 1999. Az V/M 2012.  
VI. A Világegyetem mûködésének évezredek óta keresett megoldása 

2011.  
A témakörök feldolgozása rávilágít, hogy minden: a 

végtelen LÉT az Õsenergia a végtelen isteni hatalom, végtelenül 
változó, de véges komponenseinek sorába illeszkedik. Lehetõvé 
teszik a Természet-, a Tudomány-, a Filozófia-, és a Vallásfilozófiák 
racionális átjárhatóságát. A létformákba tárgyiasult energiák és 
energiaviszony kapcsolatok sajátos természeti nyelvek bázisain 
együttmûködõ hatáskommunikációja útján.  

Az elõzõ kötetekre épülve az ötödik kötet átfogó képet ad 
az ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJÁRÓL. A feltárt igazságok nem az 
Ember matematikája nyelvén fogalmazottak, azonban ez  nem 
csorbítja értéküket. Einstein véleménye szerint  „A fizika könyvek 
rendszerint tele vannak igen bonyolult matematikai képletekkel. 
Azonban mégsem a képletek fontosak, hanem az 
alapgondolatok /…/, amelyek az (…) elméletet útjára indítják. 
Késõbb a gondolatok felöltik a mennyiségivé vált elmélet matematikai 
egyenruháját.“ 

A második kiadások alapvetõ mondanivalója nem tér el az 
elsõ kiadásoktól, de részleteikben kiegészültek-, cél-racionálisabbak, 
közérthetõbbek. Számtalan olyan kérdésre is megoldást adnak, amelyeknek 
megismerése az Ember számára eddig nem járt átfogó sikerrel.  

Az irodalomból kigyûjtött sok részlet, a megelõzõ 
tudás eredményeit és eredménytelenségét hivatott 
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bemutatni. A mások által megoldani nem tudott 
problémaköröket az Új Természetfilozófia-felfedezett 
igazságokkal oldja meg, vitathatatlan eredménnyel. 
Világhírû tudósok legaktuálisabb kérdéseire és állításaira 
reagál. Ezzel az Olvasó számára gyakorlati közelségbe 
hozza az elmélet állításainak realitását. 
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A KÖNYVET  
STEWEN WEINBERGNEK ÉS BÉKÉS GELLÉRTNEK 

AJÁNLOM, AKIKNEK A GONDOLATAI NYOMÁN INDULT 
RENDSZERBE A MEGOLDÁS KÉPE.
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Köszönet nyilvánítás: 
 

Az Új Természetfilozófia V. Kötetének teljes anyaga az I-V. 
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 tagságának-, hanem a 
múl- és a jelenfolyamatban Mindenkinek, akik gondolataikkal 
segítettek. 

 
Hálás szívvel köszönöm Dr. Varjú Olgának, hogy a 
munka igazságába vetett töretlen hitével, 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 segítettek. Különösen: Dr. 
Dudich Endrének. Az energetizmus filozófiája 
kapcsán Prof. Dr. Benkő Ferencnek (aki 
összehasonlításokat tett Szádeczky-Kardoss 
sebességszintes rendszerének eredményei és az Új 
Természetfilozófia szervezettség szintes kutatási 
eredményei között. Az időközben elhúnyt 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 felolvasott levelében leírta a 
véleményét ld.: (VI/JIM: 48.), Földi Tivadarnak (aki az első 
kötetek elolvasása után elismerését fejezte ki és 
megajándékozott egy tojás nagyságú külföldi útjáról hozott 
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mocha-apát kővel; “varázs erejével” ható sok sikert kívánva. 
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-VI. 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. Hules Bélának: Jó és 
rossz. C. munkája, valamint beszélgetéseink kapcsán. A 
keleti és nyugati gondolkodás, valamint az általa feltételezett 
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jövő, és 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 fejlõdés, 
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 világhírû festõmûvésznek, aki anyagi 
segítséggel támogatta az I. kötet angol nyelvû második 
kiadását. 
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AZ ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA 

 
 
A TERMÉSZET A TUDOMÁNY A FILOZÓFIA ÉS A VALLÁS 

lehetséges közös útjának felfedezése  
 

 
 

ELÕSZÓ 
 

Az Új Természetfilozófia ötödik kötetét Bolieau versével 
– és Pierre Teilhard de Chardin imájával szeretném indítani: 

 
De mielőtt írnál, tanulj gondolkodni: 
Mert ahogy az értés fakó vagy világos, 
Úgy lesz a kifejtés tiszta vagy homályos. 
Csak amit jól értünk, azt fejezzük jól ki, 

Csak értő szavakkal tudsz érthető lenni... 
                                                     Bolieau1. 

Ima: 
„Gyerekkoromnak és életem végének Ura, Isten, 
- önmagadban befejezett, és számunkra mégis vég nélkül 

születő 
- Isten, akit Fejlesztőként és Fejlődőként imádunk, 
- Te, aki egyedül vagy csak képes kielégíteni minket, 
- oszlasd el végre a fellegeket, 
- amelyek még mindig eltakarnak Téged előlünk, 
- az ellenséges előítéleteket és a hamis hiedelmeket 

egyaránt, 
- hogy az átlátszóvá váló Világon át 
- tűzvészként lángoljon fel a Te mindent átható jelen-

léted.”2. 
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Az Ember a történelem folyamán szüntelenül kereste 

a lét-, a létezés-, 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. 

Az Új Természetfilozófia ezeket az elődök 
segítségével fedezte fel, általános rendszerbe foglalta és 
leírta. A komponensek- és együttműködésük racionális 
válaszokat képesek adni a történelmünk folyamán szüntelenül 
keresett kérdésekre. A kötetekben foglaltak érthetőkké és 
hasznosíthatókká teszik a megtalált igazságokat. 

Elődeink gyakran ráéreztek-, megértettek-, hittek 
olyan igazságokban és részigazságokban, amelyek –az Új 
Természetfilozófia köteteiben– találják meg helyüket, és 
működnek együtt a Természet rendjében a természeti 
értelem orientáló folyamatrendszerében.  

 
Ezek közül néhány természetfilozófiai gondolat rövid 
bemutatása; az Új Természetfilozófia megjegyzéseivel: 

A filozófia bölcsője a kelet. Az indián filozófia legrégibb 
emlékei mintegy háromezer évvel i. e. jöttek létre a 
kibontakozó természet-tudományos fogalmakkal együtt.  
A VÉDÁK-ban (i. e. III.-II. évezredben keletkezett) –mondja 
egy Védahimnusz–, papok és költők sokká változtathatják 
a rejtett valóságot, amely egyetlen”, „Ki tudhatja 
biztosan, honnan keletkezett, honnan való ez a világ, 
hiszen az Istenek is későbbiek, mint a világ teremtése!” 
HERAKLEITOSZ (i. e. kb. 544):  Tűzből keletkezett az egész 
világ, tűzből keletkeztek az egyes dolgok, sőt még a lélek is." 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

13 
 

„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.”3  
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 részekből 
tevődnek össze; miként a szavak túlmennek az egyes 
hangok egyszerű összegezésén, az életjelenségek is 
egyféle többletet képviselnek az élettelenhez képest."4  
Új TF: Már akkor megértette a rendszer – 
rendszerkomponens – szervezettség viszonyt. 
LUCRETIUS (i. e. kb 99-55) A haladást az értelem 
fejlődésének tulajdonítja. A fejlődés motorja a szükség. 
Az értelem az eszközöket keresi a szükségletek 
kielégítésére.5  
Új TF: Több mint 2000 éve megértette azt a lényeget, 
amit egyes tudósok ma sem akarnak megérteni. 
AUGUSTÍNUS (354-430) Érzékeink a való világból csupán 
annyit mutatnak, amennyit felfogni képesek. A teljes 
valóság helyett, annak csak korlátolt mennyiségű jeleit 
tapasztaljuk. S amit nem tudunk tapasztalni, arra 
következtethetünk.6  

Új TF: Már akkor helyesen látta a hatásinformációt és 
működését.  

 SPINOZA B. (1632-1677) „A természet végtelen és minden 
benne foglaltatik." A természet egyetlen indivídum.7  
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Új TF: A végtelen Ősenergia → Ősszubjektumunk → 
Univerzumunk → és minden rendszerkomponensük önmaguk 
számára individuumok.  
HOLBACH P. (1723-1789) „A világ önnön belső törvényei 
szerint mozog, amelyek szükségszerűek;” „Nincsenek ok 
nélküli véletlenek, sem csodák.”  
Az emberi cselekvések is az egyetemes törvényszerűség 
kereteibe tartoznak.”8  
Új TF: Már több mint két évszázaddal ezelőtt megértette 
a lényeget.  
LORENZ, KONRAD (1903-1989). "Mi biológusok is 
megvagyunk győződve arról, hogy a világegyetemben 
speciális és általános törvényeket magába foglaló 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 magatartás-
kutatás egész tényanyaga azt bizonyítja, hogy az 
egymással számtalan kifinomult jellegükben 
összevethető mozgás-minták hasonlóságukat olyan 
genetikai programnak köszönhetik, amely a törzsfejlődés 
során pontosan úgy jött létre, mint a testet felépítő 
összes szerv programjai.”9  
Új TF: Meglátása az egész Világegyetem minden 
rendszerkomponens rendszerének lét- működés- és 
szervezettség formájára általánosítható. Megsejtette a 
kozmikus út- és a kozmikus kód létezését. 
FRIDMANN, ALEXANDR ALEKSZANDROVICS (1885-l925) 
és LEMAITRE, GEORG (1894-1966) feltételezték, hogy az 
Univerzum pontszerű állapotból, robbanás útján jött létre. 
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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.  
Új TF: Elképzelését azonban nem tudta működőképesen 
megalkotni, mert nem jött rá az azonos szubjektum-
objektum valóságrendjére. Lényegében ez az oka annak, 
hogy kitűnő alapgondolataihoz fűzött következtetései nem 
vezettek sikerre. Nagyszerű meglátása, hogy  "... minden 
valóság a magánvalósága szerint törvényszerű"10.  
"Hegel felismerte, hogy minden folytonos 
mozgásban, változásban van. (...) A törekvés, amely 
/.../ 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."11. 
"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 1968.12. 
Új TF: Hegel a lét kérdését sem megfogalmazni, sem 
megoldani nem tudta. Szerinte „A tiszta létnek nincsen 
tartalma, sem önmagától, sem mástól nem különbözik. 
Tehát valóban nem egyéb, mint önmaga ellentéte, a 
semmi." „A lét és a semmi egysége a levés."13. 
Új TF: Nem létezik tartalom nélküli lét. Önmaga nem lehet 
egyenlő mással, de ha egyenlő lenne, nem lehetne önmaga 
ellentéte, és ha önmaga ellentéte lenne, nem lehetne semmi. 
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Ha a lét semmi, akkor a semmi és a semmi egysége nem 
lehet levés. Hegel ezt a kérdést megoldani nem tudta és így 
a hamis állítására épített konzekvenciái sem lehetnek 
jók.  
Sajnos, egyes „mai” világhírű természettudósok is 
magukévá tették ezt a hegeli gondolatot, amelynek 
következtében alap nélküli felépítményrendszereket  
próbálkoztak létrehozni. Sokan hittek a hírességeknek, de  
előbb utóbb visszakozniuk kell. 
Az egykor élt, vagy jelenleg is élő gondolkodók közül sokan 
érezték-, tudták-, hittek-, a Világ egységes rendszerének és 
működésének létezésében. 
Az Új TF Általános lét- és rendszerelmélete a kérdéses 
problémát megoldotta. 
MARX, ENGELS, LENIN. Mint Hegel, szintén a társadalom-
elmélet, de ezen belül a munka fogalmi sémájába próbálták 
beszorítani –általános mozgatóként– a társadalmi 
dinamizmus problémáját.  
Új TF: A feladatot nem tudták megoldani. A marxizmus-
leninizmus filozófiája helytelenül értelmezte-, értékelte- és 
alkalmazta többek között a Szubjektum objektum viszony-, az 
emberi egyenlőség-, az értékek-, a tudás-, a kulturális 
hagyomány szerepét, a munka-, és elosztás értékítéletét stb. 
A legkiválóbb filozófusok megközelítették, de ők sem 
találták meg azt az általános vonatkoztatási 
felépítményrendszert, amelyet a korszerű 
természetfilozófia, valamint a reális, működőképes 
társadalomelmélet megkövetel. 

 
Ismert tudósok véleménye a természetfilozófia 
általános igazságai megkeresésének, 
megismerésének fontosságáról, helyzetéről: 
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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."14. 
EINSTEIN, ALBERT ('1879-1955) "A fizikusok legfőbb 
feladata, hogy kutassák azokat az általános alapvető 
törvényeket, amelyekből tiszta dedukcióval megszerkeszthető 
a világ képe."15  
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..."16. 

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 
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nagyobb szabásúvá vált a rendszerkutatás tudományos 
mozgalma, számos irányzat, megközelítési mód jött létre."  
"Az általános rendszerelméletet nem sikerült 
felállítani..."17. 
"A rendszereknek egy egységes átfogó elmélete 
nem létezik..."18. 
Új TF: Az Új Természetfilozófia egységes és átfogó 
formában tartalmazza. (ld.: Új TF/I-II/M kötetek. Általános lét- és 
rendszerelmélet. Általános érték- és működéselmélet.) 
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."19. 
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."20. 

 
FELMERÜL A KÉRDÉS: mi hát az a valódi 

vonatkoztatási rendszer, amelyre reális, 
működőképes természetfilozófia és benne a 
társadalomelmélet is felépíthető?21. 

Erre alkalmas az Új Természetfilozófia Mindenség-
elmélete. 

Az energetizmus problémáival már sokan 
próbálkoztak szerte a világon. Azonban olyan írás 
korábban nem született, amely képes lett volna 
olyan reális filozófiai általánosságában átfogni, 
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amelyben mind a Tudomány, mind a Vallás és a 
Filozófia is megtalálhatja a maga létalapjait. 

AZ ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJA RÉVÉN 
ÉRTHETŐVÉ VÁLIK A VILÁGMINDENSÉG ÉS 
MINDEN RÉSZÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE . A 
tradícionális múlt-, a környezetváltozás problémáját megoldó 
jövőbehatóan alkotó jelen-, a Szubjektív Objektum — 
környezet együttműködő létezésfolyamatában. 
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BEVEZETÉS 
 

Az Új Természetfilozófia kötetei, –a maguk 
teljességében és részleteiben egyedülállóan– olyan 
racionális világképet mutatnak be, amelyben 
egyetlen elvből levezethető a Természet-, a 
Tudomány-, a Filozófia- és a Vallások közös 
nyelve és átjárhatósága. 

Ősszubjektumunk Ősrobbanásával megteremtette 
Univerzumunkat és létrendszereinek folyamatát; az 
Ősrobbanásból származó változásfolyamat hatásait 
egymásnak átadni, együttműködni ±változni fejlődni és 
változtatni képes létezők térben, időben, szervezettségben 
hierarchikus, rendszerfolyamatait.  

Minden létezőnek isteni energiát és értelmet 
adott kozmikus tér- idő- szervezettség folyamattal, önmaguk 
részére –saját téridőszervezettség folyamatban– a létezés-, 
változás-, változtatás- kényszerpályás környezeti 
együttműködésének szükségletével. A létezésfolyamatban 
funkcionáló létezők, helyzetváltozásaik következményeivel 
korszerűsített kozmikus kódjukat-, jövőjük kezdeti feltételét 
örökítik át. 

A Természet, a Tudomány, a Filozófia, a 
Vallás közös pontja, amelyre együttműködésük 
lehetőségének közös nyelve felépíthető a LÉT, a 
Természetben-, az Ember Tudományában-, Filozófiájában-, 
Vallásaiban a van kategóriája.  

Az Ember Tudománya a végtelen LÉT, az EGY, az 
EGÉSZ-, a végtelen természet-folyamat részeként 
korlátozott-körűen érzékelhető környezet megismerésének 
tudománya.  
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– A van, −a szükséges− kategóriája a LÉT- létező- 
létezés-, a miért-, a hogyan-, a mindent átfogó „értelem és 
érzelem”-, az együttműködés és kommunikáció természeti 
nyelvei-, a végtelen feszültségű mozgató Ős/energia-, a 
végtelen hatalom-, az Isten megismerésének 
tudománya. 

– Ez az, az út, amelyen haladva a  
 Tudomány a kérdéseire megfelelő válaszokat 

kaphat,  
 a Filozófia képessé válhat létezésfolyamatában a 

Mindenség megismerésére,  
 a Vallások megtalálhatják a végtelen hatalmat, a 

Teremtőt a Mindenható, Mindentudó, Mindenhol 
jelenlévő egy igaz Istent, 

 a Tudomány, a Filozófia, a Vallások a 
meg nem értés ingoványos talajáról az egymást 
segítő, egymást kiegészítő együttműködés útjára 
léphetnek. 

– Az Ember évezredeken át kereste a felette 
álló általános hatalom létezését. Tudománya- és 
Filozófiájának fejletlensége miatt, azonban felfedezéseit 
részben a hit módszerére alapozva tudta megfogalmazni a 
különböző vallások és más feltételezések kialakult felfogása 
szerint. 

A végtelen LÉT az Ős/energia az egyetlen 
elv, amelyből levezethető a Mindenség minden 
létezője, viszonya, egymásra hatása, a 
működést vezérlő természeti értelem és 
érzelemvilág. 
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Az Új Természetfilozófia világképének 
kiindulópontja a végtelen LÉT az ŐS/ENERGIA = 
a MINDENSÉG ISTENE dominanciája.  

UNIVERZUMUNK ŐSSZUBJEKTUMÁNAK 
ŐSROBBANÁSA a TEREMTŐNK „értelemmel” 
felruházott tevékenységével eddig mindent megalkotott. 
Céljának megfelelő értelmes együttműködéssel formálja és 
„végtelenül véges” feladatszabott funkciókkal rendelkező 
teremtményeinek jövőjét.  

Alkotásai a LÉTEZŐK, −ARSZO-k /É/− önmaguk 
számára SZUBJEKTUMOK /É/: funkciójuktól és 
szervezettségüktől függő mértékű „értelemmel és 
érzelemmel” felruházott, –individuális lét-, működés-, és 
szervezettség-forma– rendszerek. Közösségi 
alkotótevékenység kontextusával. 

Függetlenül attól, hogy az Ember a jelenlegi 
képességeivel teljes körűen érzékelni tudja-e, végső 
soron „MINDEN” a végtelen Ősenergiából ered és 
létezik. A létezők tárgyiasult energiarendszer-folyamatokkal 
és viszonyaikkal nyilvánulnak meg, működnek együtt 
környezeteikkel –általános rendszernyelvük– a természet 
matematikájának segítségével.  

A megismerés mértékében ellenőrizhető a létezők 
együttműködésének és változásának energiatárgyiasult 
értelmes isteni útja. 

Az Új Természetfilozófia, ezt a körülményt 
tárta fel köteteiben.  
I. A végtelen LÉT véges létezőkben, –de a környezetükkel 

együttműködő-, végtelenül változó-, funkciókkal 
rendelkező létformákba tárgyiasult energiarendszer 
folyamatokban– nyilvánul meg. 
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II. A létezők működésének végső oka a végtelen 
Ős/energia végtelen feszültségének működése. 
Közbenső oka az adott létező –környezet- és 
helyzetváltozásával összefüggő létszükséglete-, amely 
a létezőt célszerű működésre kényszeríti. (Az Ember 
és társadalmai esetében is.) 

III. Minden működés eredője az érték, amely a 
Szubjektum számára –vélt-, vagy valóságos– 
létszükségletének feszültségét fejezi ki. Ez az alapja –
minden létező saját helyzetében és szervezettségi 
színvonalán– a saját „filozófiájának”, a természeti 
tervezés- és teremtés mechanizmusának.  

IV. Sokrétű összekapcsolódásuk, együttműködésük, és 
megérthetőségük kulcsa a rendszer kapcsolatokban; a 
Szubjektum és objektum-, a rendszer- és rendszer-
komponensfolyamat a Szubjektum viszonyok 
megértésében rejlik. 

Hierarchikus rendben az individuális létezők és 
környezeti közösségeik szubjektív magatartásukat, –és a 
saját belső környezetüket– befolyásoló „filozófiákat” alkotnak 
a szervezettségüknek megfelelő színvonalon.  

Az Ember a Természet része. A Természet 
szó emberi alkotás. Amikor kiejtik általában a közvetlen 
környezetre gondolnak. Azonban a fogalomkör magában 
foglalja a Valóság létezőit −és a maga áttételeivel− a teljes 
kozmikus környezetüket, a bonyolultságával.  

A Világmindenség-, a Világegyetem-, az 
Ősszubjektumunk, az Univerzum, a térenergiák, az 
erőterek, az elemi részecskék-, atomok-, molekulák-, sejtek 
és rendszereik, a galaktika-rendszerek-, galaktikák-, a 
Naprendszer-, a Föld-, a természeti nyelvek és 
kommunikáció-, a hatalom és minden 
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rendszerkomponensük-, a viszonyaik is a maguk 
funkcióival stb. stb. mind-mind értelemmel létrehozott 
értelmes tárgyiasult energiarendszer folyamatok. A 
maguk  távolságfüggő érzékelésével és hatásaival. 

Az emberi nyelvekben meghatározott 
fogalomkörök; a Tudomány, a Filozófiái, a Vallásai, stb. 
valóságának civilizációja, mind-mind emberi 
értelemmel létrehozott alkotások. Önmaguk-, minden 
rendszerkomponensük és folyamataik minden tényezője 
energiarendszerben jut kifejezésre. A funkciójuknak és 
szervezetségüknek megfelelő aktuális hatások vételére-, 
adására-, és természeti hatás-kommunikációra alkalmasak.  

Függetlenül attól, hogy az Ember a maga 
képességeivel tud-e érzékelni- megérteni minden hatást;  
azok és eredőik energiarend-szerfolyamatként léteznek. 

A végtelen Ős/energia végtelenül változó, de 
véges létformákba tárgyiasul. A létezésfolyamat 
kényszerpályás iránya és hajtóereje az 
Ősrobbanás óta tartó végtelen környezetváltozás.  

Az együttműködés a környezeteikkel, sajátos 
természeti nyelvek hatás-kommunikációja útján érvényesül. 
A létező kozmikus útja –történeti tradíciója– során kialakult 
képességei mutatják meg, hogy milyen hatásokat képes 
érzékelni, feldolgozni, reagálni. 

 
Az Embernek OLYAN 

TERMÉSZETFILOZÓFIÁRA VAN SZÜKSÉGE, amely 
képes megfelelni:  

– A Természet valósághű ábrázolásának. 
– A Tudomány elvárásának: –minden létező, minden 

létezésviszony tényezőjének, a természeti 
matematika nyelvén történő kifejezhetőségének. 
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– A Természet általános lét- rendszer-, érték- és 
működés elveinek.  

– A Teremtő, a Mindenség Istene elvárásának: 
Mindenható, Mindentudó, mindenütt jelenlévő Egy 
Igaz Isten reális valóságának. 

Ezeket realizálja az ENERGETIZMUS 
FILOZÓFIÁJA. Általa ÉRTHETŐVÉ VÁLIK A 
VILÁGMINDENSÉG ÉS MINDEN RÉSZÉNEK 
ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE.  

A tradicionális múlt-, a környezetváltozás 
problémáját megoldó jövőbehatóan alkotó jelen-, a 
Szubjektum — környezet együttműködő létezésfolyamata a 
kényszerpályás út, a Természet a Tudomány, a 
Filozófia és a Vallások együttműködésének 
lehetőségéhez. 

Az emberi történelem kezdeteitől a megismerés 
mennyiségi és minőségi komponenseinek gyarapodásával 
folyamatosan változó természetfilozófiák és az Istenekkel, 
az Istenséggel kapcsolatos filozófiák jöttek létre. Kialakultak 
a különböző istenképek, vallásfilozófiák, stb. is. 

A történeti fejlődés folyamatában a 
természetfilozófia területén a gyorsulva bővülő, –önmagukat 
is korrigáló– ismeretek hatására szakosodás indult be. 
Kezdetben a természettudományok: a kozmológia-, fizika-, 
kémia-, biológia-, stb. területein. A folyamat a 
természetfilozófiából való kiválásukhoz, –de nem 
függetlenülésükhöz– vezetett. Oxford -ban és 
Cambridgeben a fontosabb természettudományos 
tanszékek egy részét ma is természetfilozófiának nevezik. 

A filozófia és környezetének egyre gyorsulva 
eltérő változás-folyamata válsághelyzeteket idézett elő, 
amely az egész filozófiára rányomta a bélyegét. 
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NYÍRI TAMÁS a Magyar Filozófusok 

Világtalálkozóján előadott bevezető előadásában22 így 
vázolta a helyzetet: 

„... a filozófia súlyos legitimációs válsággal küzd 
napjainkban. Legalább száz esztendeje, hogy a filozófia 
elveszítette igazi azonosságát.” 

„... a filozófia egyre több kompetenciájáról 
kényszerült lemondani mind módszerét, mind tárgyát 
tekintve. Ezért kényszerült legitimációs kényszerbe a 
többi tudománnyal, közvetve pedig saját életvilágával 
szemben is. Ehhez az identitászavarhoz számottevő 
módon járultak hozzá a Bécsi Körből kinövő filozófiai 
irányzatok /.../, szerintük a filozófiának nincs önálló 
területe, sem sajátos módszere, csakis koordináló, 
rendszerező és reflektáló föladata van az egyes ágakon 
belül. Nem haladja meg őket, mivel csak azt elemzi, 
amivel a tudományok foglalatoskodnak.”  
Új TF: Ez az állítása nem fogadható el.23.  

„A másik lehetőség, hogy a filozófiát 
semmiképpen sem bolygatva kitérnek a szociológia, 
pszichológia, matematika, biológia, vagy más 
szaktudományok életvilágába. Mindez koránt sem akar 
bírálat lenni, csupán ténymegállapítás, amelynek 
érvénye alig vitatható.” 

„... nyilvánvalónak tűnik, hogy a filozófia nem 
tudja megalapozni magát sem empirikusan, vagy mint J. 
F. Lyotard mondja /.../, a filozófia nem tud végső 
metafizikai fogódzópontot találni, amelyből, mint egyet-
len elvből levezethető volna a valóság.”  
Új TF: Ezzel ellentétben bizonyítja, hogy tud. 

„A rendelkezésünkre álló tudományosság 
elbizonytalanít. A tudományok ijesztő gyorsaságú haladása 
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következtében /.../ ideiglenesnek és revideálhatónak tűnik 
föl minden egyes ismeret. (...) egyszer majd kiderülhet, hogy 
egészen másként van minden, mint ahogy azt tudni véltük. 
Valami kikutathatatlan kikutathatatlanság terjed minden 
ismeretünkre, melyet nem bolygatunk és nem feszegetünk, 
legföljebb kiábrándultan kijelentjük, hogy amiről nem lehet 
tisztán és világosan beszélni, azt annyiban kell hagyni. 
Megfoghatatlan félelem szövi át életünket, attól tartunk, hogy 
gondolataink csupán ködös agy-szülemények, hogy semmi 
közük a valósághoz, ...”  
Új TF: NYÍRI TAMÁS előadásában foglaltakra 
válaszolva: 
Ha nem tudnak megoldani valamit, az nem jelenti azt, 
hogy megoldhatatlan. Találóak .FICHTE, JOHANN 
GOTTLIEB szavai: "Egyenesen azt állítani, hogy nem 
létezik, mert mi nem találtuk meg, önhittség, amelynek 

cáfolata a komoly elmélkedés méltóságán alul van."
24.. 

Új TF: A kialakult helyzetben egyes filozófusok nem 
találták meg a kiutat, nem követték a korszerű filozófia 
eredeti célját, feladatát. Perspektíva hiányában a 
filozófia funkciójának megfelelő célszerű előrehaladás 
helyett önmaga múltjába fordult. 

A múlt maguk korában kitűnő filozófiái gyakran 
alkalmatlanok az Emberiség korszerű, –de eltérő– 
problémáinak megoldására. 

Arra lehet gondolni, hogy a filozófia saját korszerű 
célját nem találva; elkészítették a céltalan cél ideológiáját. 
Ismét Nyíri Tamás előadásából idézve: 

„A filozófia szabad, mert nem hajt hasznot 
közvetlenül, mert nem állítható semmiféle rajta kívüli cél 
szolgálatába /.../, nem hasznossága legitimálja, nem 
társadalmi funkciója, ...” „A filozófia nem szolgáló...”  
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Új TF: E felfogás a filozófia saját funkciójának-, 
céljának figyelmen kívül hagyása, a félelem-, és a 
kényelmesebb helyzet keresése, az oka annak, hogy a 
filozófia visszavonult a saját biztonságosnak vélt 
elefántcsonttornyába, mint-ha sem a saját létével 
összefüggő problémái, sem az Emberiség 
fejlődésének filozófiai problémái nem érintenék. 

Ez a szemléletmód az oka annak, hogy Nyíri 
Tamás a Magyar Filozófusok Világtalálkozóján 
feltehette a kérdést: „A végéhez közelednék tehát a 
filozófia?” 
Új TF.: Az Ember filozófiájának mindenkor az 
Embert kell szolgálnia ez a legfőbb legitimációja! 
Az Új Természetfilozófia Nyíri Tamás előadásának 
segítségével felvázolta a filozófia válságának alapvető okait 

és a helyzet feloldását célzó kibontakozás lehetőségét is
25.

 
 
Annak bizonyítására, hogy az Embernek, a 

Tudományának és Vallásának szüksége van a 
filozófiára, felhívom a figyelmet néhány világhírű 
tudós kapcsolatos véleményére: 

ILYA PRIGOGINE a Nobel díjas természettudós és 
szerzőtársa, ISABELLE STENGERS: Az Új Szövetség A 
Tudomány metamorfózisa c. könyvében az elmúlt három 
évszázad természetfilozófiáját szemlézve-áttekintve új 
természetfilozófia szükségét körvonalazzák. 

. 89. old. Szerintük „... az egyik döntő kérdés a 
következő: 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?”  
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275. old. „... a filozófia és tudományos kérdés-
feltevések átjárhatóságát többé ne tegyék lehetetlenné a 
válaszfalak, és ne rombolja le a szembenállás.” 
Új TF: Az Új TF megoldása ezt tenné lehetővé. 

JOHN D. BARROW: A fizika világképe. Kivonat a 
szerző előszavából: E könyv célja rámutasson: „...arra, 
hogy a világegyetem rendezett, logikus, matematikai 
természetű és kiszámítható, s hogy valami rajtunk kívül 
álló kormányozza, ami mindenhol és mindenkor 
ugyanaz, mégis határozottan összecseng saját elménk 
működésével; ...”  

„Reméljük, hogy a természet működésének 
szokatlan módozatai újra felébresztik a filozófusok 
érdeklődését a tudományos problémák jelentőségének 
vizsgálata iránt, ...” 
 Új TF: Az Új TF ezt szolgálja. 

AMBARCUNJAN, V. A. (1908-): "Azt szeretnénk, 
ha a filozófusaink annyira elmélyülnének a természet-
tudományok elvi jelentőségű kérdéseinek 
megoldásában, hogy a filozófiai gondolatok fáklyájával 
bevilágíthassák a modern természettudományok előtt 
megnyíló új utat."26  

PARNOV J. I.:  "... 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."27  

BÉKÉS GELLÉRT: Istenkeresés. c. könyvére.28  
IAN STEWART: A Természet számai. A 

matematikai képzelet irreális realitása. c. könyvéből. IV/26-
28 oldalakon olvashatókra.  
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EINSTEIN, ALBERT (1879-1955) "A fizikusok 
legfőbb feladata, hogy kutassák azokat az általános 
alapvető törvényeket, amelyekből tiszta dedukcióval 
megszerkeszthető a világ képe."29  

LUKÁCS GYÖRGY: Az egyes szférák saját belső 
racionalitásuk alapján szerveződnek meg. A 
szaktudományok önön racionalitásuk büszke tudatában 
megvetéssel tekintenek a filozófiára, de nem tudnak 
megszabadulni tőle, sőt "saját filozófiájuk formájában 
belső ellentmondásuk fiktív feloldásával maguknak is 
foglalkozniuk kell."30  

SZENT-GYÖRGYI ALBERT véleménye szerint: „Az 
a tény, hogy a biológia képtelen megoldást találni az 
orvostudomány számos nagyon fontos és mindennapi 
problémájára, ugyanakkor amikor más területeken 
ragyogó sikereket arat, arra mutat, hogy ismereteink 
alapjaiban hézagosak és feltérképezetlen területek 
vannak, ahova a kutatás egyenlőre nem képes 
behatolni. Ennélfogva kutató-munkánknak azzal kell 
kezdődnie, hogy bejelöli a tudomány térképére a fehér 
foltokat. Ehhez azonban A TERMÉSZETFILOZÓFIA 
ÁTFOGÓ LÁTÓSZÖGÉBŐL KELL KITEKINTENÜNK…..” 
Válogatott tanulmányok. Gondolat 1983. 203. old. 
Új TF: Még lehetne folytatni a hasonló gondolatok 
sorát. 

 
A filozófia olyan rendszerfolyamat, mint bármely 

más létező a maga téridő folyamatával külső és belső 
környezetfolyamataival, helyzetváltozásával, létszükségle-
teinek feszültségével. Természetesen ha a filozófusok 
mindennel foglalkoznak, csak létük legfontosabb 
feladataival és az Ember szolgálatával nem, akkor 
ezen a területen a változtatás a legfontosabb teendő! 
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Minden létező „filozófiájának” alapvető feladata a 
szubjektív megismerés a Szubjektum szolgálatában. (Az 
Ember és filozófiája nem kivétel.) Ebben kiemelkedő 
szerepet tölt be a természeti értelem-, a problémamegoldó 
megismerés- és alkotás hatásmechanizmusa. 

Minden létező minden jelenpillanatában örökli 
kozmikus kódját; jövője kezdeti feltételét. Kozmikus 
kódjának része a kozmikus útja, amely történetének 
valóságát és a működésével összefüggő minősített 
eseményeket is tartalmazza szimbolizált formában.  

A jelenfolyamatban a –tér-, idő-, és téridő 
koordinátákhoz kötött– környezetviszonyok-, helyzetek- és 
események pontosan sohasem ismétlődnek, azonban 
jellemzően a korábbiakhoz hasonlóak.  

A létező természeti értelme a jelen problémáinak 
megoldásához ezeket a leginkább hasonló jelenségeket 
idézi fel majd a természeti gondolkodás és az emlékek 
segítségével próbálja megalkotni értéktöbbletét a 
megoldást, amely a korszerű viselkedésének alapja.  

Létünk ténye, az emberi jövő és a 
hozzáfűződő problémáink fokozott erővel 
követelik az Új Természet-filozófia kérdéseinek 
tudományos feltárását és 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.” /Új TF I/16. old./ 
Az Embernek szüksége van a saját 
filozófiájára! 
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Az Új Természetfilozófia a valóság 
mindenségelméletét Univerzumunk-, létünk lét- és 
működésrendjére alapozva fogalmazta meg. 

Első két kötetében:  
a minden létező alapvető elméletét fejti ki  
I. az Általános lét- és rendszerelmélet-,  
II. az Általános érték- és működéselmélet- 
A harmadik és negyedik kötetben:  
a Mindenségelméletet: 
III. Értelmes létezők az Univerzumban és az 

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

Univerzumunk és rendszerkomponenseinek 
Ősrobbanást követő változása.  

V.  Az energetizmus filozófiája c. kötet tényanyaga 
bizonyítja, hogy a Világmindenség és annak 
minden rendszerkomponense a Lét az 
Ős/energia energiarendszerei és energia 
viszonyaik alapján működik. Vizsgálatukra a 
természeti nyelvek-, az általános rendszernyelv a 
természeti matematika, és részükként az emberi 
nyelvek segítségével van lehetőség.  

A Tudomány-, a Filozófia- és a Vallás elképzelhető közös 
célkitűzéséhez, −reális együttműködés−, a közös út, a 
közös nyelv és kommunikáció lehetőségének kapuja 
megnyílt. 

 
EZ AZ ELMÉLET NEM SPEKULÁCIÓ, HANEM A 

TERMÉSZETFILOZÓFIA, A TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS A 
TEOLÓGIA KÖZÖS FELFEDEZÉSE. 

Az általános lételmélet, 
Az általános rendszerelmélet, 
Az általános értékelmélet, 
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Az általános működéselmélet, 
EGYMÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ –AZ EGÉSZ TERMÉSZET 
LÉTRENDSZERÉT ÁTFOGÓ– VALÓSÁG. 

Az értelmes Univerzum, 
A Mindenség Istene, 

AMELYEKBEN –egymásra épülve– MINDEN A LÉT AZ 
ISTENI HATALOM = A VÉGTELEN FESZÜLTSÉGGEL 
VÁLTOZTATÓ ŐS/ENERGIA VÉGTELENÜL VÁLTOZÓ, DE 
EGYBEN VÉGES KOMPONENSEINEK SORÁBA 
ILLESZKEDIK, reális keretet adva a TUDOMÁNY, A 
FILOZÓFIA, A VALLÁS perspektíváinak 
ÉRVÉNYESÜLÉSÉHEZ. 

A Világmindenség, a Világegyetemünk, 
Univerzumunk és rendszerkomponenseik is tárgyiasult 
energia- és viszony-rendszereik együttműködő változatai. 

Függetlenül attól, hogy az Ember a nagyságokat-, a 
parányokat-, a viszonyokat-, a bonyolultságokat mérni- és 
megérteni tudja-e, vagy sem; az Univerzumban minden 
rendszerfolyamatnak és rendszerkomponensnek 
megvannak a természeti paraméterei, a funkciója, a 
helyzete, a külső- és belső környezeti összefüggés-
rendszere, természeti értelme, múltjának története, 
jelenében jövőjének kezdeti feltétele. Így az Emberiségnek 
és minden rendszerkomponensének is. 

A nevében általános létező = az Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektum −ARSZO− egymással kölcsönhatásban 
álló rendszerkomponensek környezetben megnyilvánuló 
funkcionális rendszere. Minden rendszer és rendszer-
komponens önmaga számára Szubjektum. Minden más 
számára-, és számára is minden más, objektumként 
funkcionál. 

Lételméletével az általános lét- és rendszerelmélet-, 
működésével-, változásával-, önmegvalósításával-, a –
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környezeteivel való együttműködés tényezőivel– az általános 
érték- és működéselmélet foglalkozik.  

Az értelmes létezők az Univerzumban c. témakör 
feldolgozásával új megvilágításba került az értelmes 
Természet: a Világmindenség, Világegyetemünk, 
Univerzumunk a maguk rendszerkomponenseikkel, 
viszonyaikkal 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 
Ős/energia működtetésének komponenseként alapvetően 
Univerzumunk téridőszervezettség folyamatának 
megfelelő irányba halad. 

Az energetizmus filozófiája c. kötetekből kitűnik, 
hogy bár az Új Természetfilozófia I–IV köteteinek szerzője 
eredetileg nem energetizmus filozófiájaként írta le 
felfedezéseit. Azonban az eltelt idő alatt kiderült, hogy azok az 
energetizmus filozófiáját realizálják. Így e kötetek második 
kiadásainál már felkerült a címlapra t 

Lényegében és nagyon röviden: 
Az Univerzum és rendszerkomponensei a 

környezetfolyamatokban betöltött funkcióikkal működő-, lét- 
működés- és szervezettségformákba tárgyiasult energia-
rendszerfolyamatok. Környezetfolyamat kapcsolataik változó 
energiaviszonyaival ARSZO-k.  

—Önmaguk számára  Szubjektumokként-, minden 
más számára objektumokként és az ő számukra is 
minden más objektumként funkcionál.— Ez nagyon 
fontos, mert aki ezt nem érti meg és nem fogadja el, az 
nem képes megérteni a saját értékek dominanciáját és a 
környezeti objektumok saját értékeinek 
kvantumstatisztikus összefüggését sem. Ha viszont 
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megérti, akkor az Új Természetfilozófia többi felfedezésének 
aktuális felhasználásával képessé válhat olyan problémák 
megoldására is, amelyek lehetőségét az Emberiség és sok 
tudósa várja, és azt is, amely valóban Einstein álma volt. 

Munkájuk, működésük, változásuk 
létezésfolyamatokban; külső- és belső környezeti 
rendszerkomponenseikkel folytatott együttműködés során 
realizálódik. 

Környezeti viszonyaik és végtelen viszonyváltozásaik 
által indukált értékkommunikáló energia feszültségének 
hajtó-erejével működnek. 

A létezők és környezeteik együttműködése természeti 
értelem orientált értelmes munkatevékenység. Ennek 
során szervezettségétől és funkciójától függő színvonalon 
természeti értelme formálja az önmagára is visszaható 
környezeti kultúrát, amelyet eszközként használ „önmaga” 
érdekében. 

Mindennek van előzménye és folytatása, mert 
Univerzumunk létezői végső soron a végtelen feszültségű 
mozgató Ős/energiából erednek. Valamikor abba térnek 
vissza. 

A létezők lét- működés- és szervezettségformáit sok 
áttételes létezésük jelenpillanatáig kialakult memóriájuk 
tárolja. Minden létező kódolt információ, kódolt tudás; 
megismeréséhez dekódolni kell, vagyis meg kell érteni. 

A Szubjektum számára a környezeti hatások 
megértése hatás-információt szolgáltat –a dolgokról-, 
jelenségeikről-, egymással is folytatott együttműködéseikről, 
röviden: a környezetek változásairól. Amelyek jellemzőit 
magában foglaló kozmikus kódjában meghatározott 
képességei szerint fog fel, értelmez. Megállapítja a saját 
helyzetét, vélt- vagy valóságos létszükségletét, 
„megtervezi” a környezettel való együttműködését. 
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Ebben a természeti kommunikációs folyamatban az 
egymással kommunikáló Szubjektumok probléma-megoldó 
teljesítményei önmaguk és környezetük természeti 
memóriájába épülnek és így a külső környezet kollektív 
emlékezetének részévé is válnak. 

Ezek a környezetben, szükségességük mértékében 
továbbfejlődve túlélik alkotóikat. Létszükséglet problémáik 
megoldásához, jövőjük formálásához később más rendszerek 
is, elő tudják hívni-, fel tudják használni azokat. 

A VILÁG VÉGTELEN TEREMTÉSFOLYAMATA energia-
változással létszükséglettel összefüggő ±energiatárgyiasulás 
folyamat. Minden komponense térben-, időben-, 
szervezettségben változó, egymással összefüggő egyetemes 
evolúció.  

Minden létező létezése olyan erőfeszítés, amely jelenbe 
gyűjti a múlt eredményeit, hogy a korszerűséggel 
gazdagítva átadja a jövőnek.  

A létezés környezeti energiaáramlástól 
függő evolutív teremtésfolyamat.  

A környezeti értékekhez való viszony változása és a 
létező fejlődése ikerfolyamat.  

A fejlődés nem véletlenül történik: Környezetváltozás 
dinamizálja a létező számára a szubjektív fejlődés 
kényszerét.  

Az Ősrobbanásunkat követő –a jelenlegi 
energiaáramlás irányának megfelelő– természeti 
evolúciófolyamat szervezettségi színvonalának számos 
nagyléptékű és kismértékű lépcsőfoka figyelhető meg. Így 
pl.: az Ősrobbanást követő hőmérsékletcsökkenés hatására 
bekövetkező építés-folyamat: 
energiából térenergiák, erőterek, 
- energiából sugárzás-, 
- energiából, sugárzásból szervetlen anyag-, 
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- energiából, sugárzásból, szervetlen anyagból szerves 
anyag-, 

- energiából, sugárzásból, szervetlen és szerves anyagból 
biológiai anyag, stb. keletkezhet. Pl.: atom-, molekula-, 
sejtrendszerek, stb., az ezekben előforduló sajátos 

funkcióknak megfelelő saját szervezettségekkel
31. és 

hőmérsékletnövekedés hatására –a mértékének megfelelő– 
átalakuló bomlásfolyamat következik be.32.

 
A szervezettségi szintek minden létezője és minden 

egymásra-hatása valamilyen fajta és mértékű 
energiarendszer változás. 

A létező önmaga jelenbe integrált tradíciója. Létezés-
tényezői által közvetített eredmény, amelynek korszerűsége 
téridőszervezettség-folyamatának „jelenpillanataiban” 
nyilvánul meg külön-külön minden létezőnél. 

Ezek a képzett „pontok” a múlt kozmikus kódjai, a jövő 
kezdeti feltételei. 

A létfolyamatot szervező természeti értelem, az azt 
közvetítő komplex természeti nyelvek és szervezettségük 
ezzel a genetikai tradícióval együtt fejlődtek a maguk 
fejlődési „útvonalán” a környezeteivel kommunikáló 
Szubjektum, korszerű színvonalára. 

A korszerűség egymást követő „téridőpillanatai” azok 
a pontok, amelyek folyamatában ±változik a létező. Fejlődik; a 
környezetváltozás hatására kialakított –vélt, vagy valós– 
létszükségleteinek iránya- a feszültsége által megvezetett 
módon és a lehetséges mértékben. A Szubjektum ennek 
keretében tervezi meg és programozza a –szervezettségének 
megfelelő– jövőjébe ható „viselkedését”, „magatartását”, 
„tevékenységét.” 

Létezésfolyamat nem létezik funkció-, környezeti tér-, 
idő-, szervezettségfolyamat-, a létező funkciótéridő-
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szervezettség-folyamata = jelenfolyamata –és a velük 
együttjáró ±változás-; ± irányú fejlődés– nélkül. 

A létezők a Világmindenség hierarchiájában környezeti 
hatásviszonyokkal rendszerkomponensként, –egyben saját 
energiarendszerként – valósítják meg önmagukat tradícionális 
láncolatuk csúcsán.  

Így válik érthetővé a Világmindenség és minden 
részének összefüggésrendszere az ENERGETIZMUS 
FILOZÓFIÁJA révén. A tradícionális múlt-, a 
környezetváltozás problémáját megoldó jövőbe ható alkotó 
jelen-, az ARSZO — környezet együttműködő 
létezésfolyamatában. 

Az előszóban már olvasható volt: „Számtalan azoknak 
az egykor élt, vagy jelenleg is élő gondolkodóknak a 
száma, akik érezték-, tudták-, hittek- a Világ egységes 
rendszerének és működésének létezésében.” Azonban 
környezeti feltételeik és viszonyaik gyakran a múlt és a 
miszticizmus-, vagy a valamikor talán korszerű, de ma már 
elavult, –a mai jelenfolyamat problémáinak megoldására 
alkalmatlan– gondolatok, filozófiák erőltetése miatt nem 
találták meg a célszerű eredményt, pl.: Nyíri Tamás33. 

Sőt egyes filozófusok és filozofálók lehetetlennek is 
tartják a jelen egyes kritikus problémáinak filozófiai 
megoldását. Ezért azt sugallják, hogy vissza a 
miszticizmushoz, vagy az ezotéria jelenthet kivezető utat, stb. 
Pl: Paul Davies34 

Nem bíznak a filozófia jövőjében Stephen William 
Hawking, L. Wittgenstein35 Nyíri Tamás, J.F. Lyotard36 stb. 

Mint korábban feltételezték a filozófia olyan ponthoz 
ért el, ahol a fennálló problémákat, alapvető változás 
nélkül már nem képes megoldani. Egyes filozófusok-, 
filozofálók azt állítják, hogy azok meg sem oldhatók.  
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Az Új Természetfilozófia Nyíri Tamás előadásának 
segítségével felvázolta a filozófia válságának alapvető 
okait és a helyzet feloldását célzó kibontakozás 
lehetőségét is37..Azonban ide tartoznak még Ilya 
Prigogine38., Ian Stewart39., John D. Barrow40. 
megszívlelendő szavai is. 

Az Új Természetfilozófia megelőző köteteire épülve –
ebben a kötetben is a Tudomány, a Filozófia, a Vallás, 
világhírű tudósainak legaktuálisabb kérdéseire reagál. Ezzel 
gyakorlati közelségbe hozza a felfedezések realitásait. A 
Mindenségelmélet-, a Mindenség Istene-, az Energetizmus 
Filozófiájában ezzel a Természet-, a Tudomány-, a Filozófia 
és a Vallás mindent átfogó tényezőit is egymás közelébe 
hozza.  

Az a cél is vezette a szerzőt, hogy a különösen 
fontos igazságokat igazolásuk- és jobb megértésük 
érdekében vesse alá különböző gondolkodók, 
különböző gondolatai súlyozott igénybevételének. Így is 
bővítve mindazok körét, akiket a témakör érdekel. 

És végül az Új Természetfilozófia emberi nyelven 
emberek számára íródott. A tartalomban –korlátozott 
körűen– a Természet sok évmilliárdos általános gyakorlati 
valósága nyert megfogalmazást. 

A korlátozottság jellemzője, hogy Univerzumunk 
≈13-15 milliárd éves múltjának minden „pillanatában” a 
létezők és funkcióik, valamint szervezettségeik is 
energiarendszer-folyamatként természeti nyelven „szólaltak 
meg, kommunikáltak és működtek együtt 
környezeteikkel.”  

Így vált képessé a Természet pl.: a különböző 
kozmikus rendszerek vagy pl.: az atom-, molekula-, sejt, –és a 
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mind bonyolultabb sejtrendszerek, mint biológiai rendszerek– 
és az Ember, az emberi társadalmak megalkotására. 

A biológiai létezés Földünkön ≈ 3,7-3,8 milliárd éve 
kezdődött, az Ember filozofálásra alkalmas értelmi 
szervezettségének kezdetei pedig alig néhány ezer évesek.  

Végül nem tudom megállni, hogy ne idézzem a 
költő József Attila gondolatait kifejező:szavait: 

„S valami, furcsa módon 
nyitott szemmel érzem, 
hogy testként folytatódom 
a külső világban – 
nem fűben, nem a fákban, 
hanem az egészben.” 
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1. A Természet, a Tudomány, a Filozófia és a 
Vallás közös útjának felfedezése. 
 

A Mindenség-, a Természet-, a létezők létére-, 
keletkezésére-, összefüggés rendszer folyamatára-, 
értelmére-, működésére-, a végtelen és a véges viszonyára-, 
az Ember helyére a Világban-, az Isten keresésére stb. 
Vonatkozó ismeretek kutatása-, megtalálása az elmúlt 
évezredek-, évszázadok-, évtizedek-, napjaink és jövőnk 
szüntelen törekvése. 

A Tudományok, a Filozófiák és a Vallások 
különböző realitásértékekkel rendelkező gondolatok 
feltételezéseinek, elképzeléseinek, elméleteinek 
garmadái jellemzik az emberi gondolkodás eddigi 
megnyilvánulásait. A tudósok, a filozófusok, a teológusok, a 
gondolkodók sokasága napjainkban is keresi a válaszokat. 
Sokan úgy vélik, hogy nem is lelhetők fel emberi értelemmel. 

Az Új Természetfilozófiának ebbe a hatalmas 
problémakörbe kell bekapcsolódnia és megfelelő 
válaszokat adni a kérdésekre, a problémákra, az ellentétes 
állításokra. 

A bekapcsolódásra viszonylag reális lehetőséget ad, ha 
napjaink irodalmából kiválasztunk néhány könyvet, amelyek a 
témakör leglényegesebb kérdéseivel foglalkoznak. 

Már a korábbi kötetekben, de különösen a negyedik 
kötetben is ezt a munkamódszert alkalmaztuk.  

Anaximandros, Anaxagorasz, Plinius, Giordano Bruno, 
Kepler, Newton, Gallilei, Leibniz, Holbach, Szent 
Tamás, Planck M., Darvin E., Hubble E.P, Fridman, 
Gamov, de Broglie L., Riemann, Grothendieck, 
Ciolkovszkíj K. E, Curie P., Hoyle F.,  Le Chatelier-
Braun, Riemaann, Grothendieck A., Weinberg S., 
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Maxwell, Lamarck J., Pavlov J. P., Teilhard de Chardin, 
Hawking S. W., Penrose R., Szilárd L., Neumann J., 
Sagan C., Davies P., Prigogin I. és Stengers I., Stewart 
I., Barrow J. D.,  Fichte J.G. C., Einstein A., Schödinger 
E., Bergson V.A H. L., Ambarcumjan, Lorenz K., 
Jánossy F., Hawking S. W., Zalai B., Békés Gellért, L. 
von Bertalanffy,. Parnov Je.I, Szádeczky-Kardoss E., 
Márföldi G., László E., Szent-györgyi A., Heidegger M., 
Schubert M. Ogden Egyed A., Zsilka J., Rahner K., és 
még sokan mások.., Világhírű tudósok által felvetett 
kérdésekre, állításokra, problémákra lettek megoldások az 
Új TF nézőpontjából. 

Konkrét megközelítésben különös hangsúlyt kap a 
Természet, a Tudomány, a Vallás, a Filozófia egybehangzó 
célkitűzése, nyelvezete és együttműködésük közös útja 
szükségszerű lehetőségének gondolata is. 

A Világmindenség és annak minden rendszer-
komponense az energetizmus alapján létezik és 
működik. A miért kérdésére válaszolva MINDEN: a 
végtelen LÉT a végtelen feszültséggel mozgató ŐS/ENERGIA 
hatására, végtelenül változó, de „véges” 
komponenseinek sorába illeszkedik. 

Az Új Természetfilozófia köteteiben részletesebben leírt 
ennek megfelelő állítását, –talán más szavakkal–, de 
lényegében a Természettudomány és sok gondolkodó 
felfedezte. Ennek ténye az energetizmus alapján álló 
közös hatásnyelvek és átjárhatóság első dominánsa.41. 

A LÉT létformákba tárgyiasult individuális energia-
rendszer-folyamatokban nyilvánul meg. 

Einstein speciális relativitáselméletének legfontosabb 
képlete a közismert: 

E = mc2  
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E képlet mennyiségi értékek nélkül önmagában csupán 
összefüggésrendszer kifejezésére alkalmas. Azt jelenti, hogy 
az energia mennyisége a tömegszer fénysebesség 
négyzetével egyenlő.  
De azt is jelenti, hogy: 
- a sebességfogalomban szerepet kapott a tér és az idő is. 
- ha az energiának nincs mennyiségi értéke, akkor nincs 

létező sem. Ebben az esetben az einsteini képlet nem 
funkcionál; 

- ha az energiának van mennyiségi értéke, akkor a tömegnek 
is van, és fordítva is igaz. Az összefüggésrendszer lényegi 
értelmében −véges létformákba− tárgyiasult energia a 
végtelen létet, a végtelen változást fejezi ki; 

- az összefüggésrendszerben energia 
működik, individuális rendszer 
létfeltételeivel az E=mc2 –nél több 
tulajdonsággal: –funkcióval-, térrel-, idővel-, 
szervezettséggel funkciótéridőszetrvezettség-folyamattal-, 
lét-, működés-, szervezettség formákkal-, szerkezettel-, 
szubjektív természeti értelemmel-, szubjektív aktivitással, 
valamint külső- és belső környezetfolyamatokkal– is 
rendelkezik és létezőként, funkcionál. 
Nagyságra való tekintet nélkül. Ld. Új TF/III/M/Előszó:  

A rendszerbe tárgyiasult energia „jelenpillanata” a 
rendszer potenciális mozgásképességével-−kozmikus 
kódjával−, vagy másnéven a munkaképességével − egyenlő. 
Ezt az energiát a fizika a rendszer nyugalmi energiájának 
nevezi. 

ALBERT EINSTEIN: A speciális és általános relativitás 
elmélete.42.c. könyvében így ír: 
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52. old. „Ha egy test Eo energiát vesz fel, akkor tehetetlen 
tömege E0/c2 értékkel nő." 
52-53. old. „A test tehetetlen tömege /../ nem állandó, hanem 

energiaváltozásával együtt változik." „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." 

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." 

Az Új Természetfilozófia –a speciális relativitás-
elmélet E = mc2 - hez hasonló– bármely létező 
megnevezésére alkalmas általános 
összefüggésrendszere az 

ABSZTRAKT REÁLIS SZUBJEKTÍV 
OBJEKTUM43..  

Az E = mc2 –mint a létező kifejezésére alkalmas 
általános összefüggés-rendszer – korlátozott körűen 
felel meg az Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumnak. −ARSZO-nak− Ld.: előző oldalt. 

Azonban, ha konkrét létformába tárgyiasult 

energiarendszerre –konkrét létezőre– 

értelmezzük, akkor az környezete számára 
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objektumként, önmaga számára Szubjektív 

Objektumként, −Szubjektumként− funkcionál.  

Az Einstein által „test"-nek, másutt „rendszer"-nek 
nevezett létező téridőfolyamatának „téridőpillanata”; –
másnéven „jelenpillanata”,– az a pont, amikor az E = mc2 
érvényes, amikor még a környezetéből energiát nem vett fel 
és a környezetének nem adott le.  

Tehát az előző „pillanatból” –a múltjában szerveződött 
energia– örökölt lét-, működés- és szervezettségformájával, 
genetikai információjával, kozmikus kódjával, múltjának 
örökletes üzenetével, adott környezeti helyzetével és 
egyben a jövő kezdeti feltételével rendelkezik. 

Minden létező E = mc2  funkcióba tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat a maga rendszerkomponens 
folyamataival. A rendszerek különböző funkcióját, 
tulajdonságait, képességeit, stb., a rendszerkomponensek, –
mint önmaguk számára rendszerek– hierarchikus rendszer 
összefüggései határozzák meg. 

Az energia feszültsége különböző tárgyiasult 
ARSZO-k működtetője. A „téridőszervezettség-pillanat = 
a jelenpillanat” csupán képzetes jelkép, a 
téridőszervezettség-folyamat, egy pillanatra sem áll meg. 

A környezetváltozás hatására a Szubjektumok; 
helyzete, létszükségletei, „magatartása", külső- és belső 
rendszerkapcsolatai megváltoznak és önmaguk is változnak. 
Részletesebben kifejtve 44. 

A környezetváltozások minden létezőt befolyásoló 
legáltalánosabb hatása, a hőmérsékletváltozás és 
kapcsolódásai, amelyek az Ősrobbanást követő 
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kényszerpályás energia-szerveződések-, 
energiatárgyiasulások fő 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 vele kapcsolatos 
gondolatkör kiszélesítése valószínűleg elkerülte a figyelmét.  
52-53. old. „A test tehetetlen tömege /../ nem állandó, hanem 
energiaváltozásával együtt változik." „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." 

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." 
Tehát az adott test vele együttmozgó rendszeréből, a 
Szubjektumból nézve, mielőtt az E0 energiát felvette.  

A vele nem együttmozgó rendszerekbe–, vagyis a 
külső és belső környezetének objektumaiba nincs 
belelátása. A Szubjektum, mint megfigyelő, csupán azok 
külső megnyilvánulásait képes érzékelni. A gondolatkör 
kiszélesítése elvezet a kvantummechanika Einstein és 
sokak által szüntelenül keresett problémájának elméleti 
megoldásához.  

Az Új TF állítása szerint van itt még valami. A testnek, 
rendszernek nevezett létező, amely –a megmaradás elvének 
megfelelően a környezetével történő végtelen 
együttműködése során– nem csupán különféle tárgyiasuló 
energiákat vesz fel és ad le, hanem érzékeli is a hatásokat és 
szervezettségének megfelelő természeti értelmi probléma-
megoldással reagál. A problémamegoldások módját és 
tapasztalatait rendszerének véges létformájában és „végtelen” 
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külső környezetének szerkezetében memorizálva 
környezetének közkincsévé teszi, és szükség esetén 
ismétlődően hasonló hatások nyomán ismét felhasználható, 
lehetővé téve a környezet számára is a hasznosítást. A 
rendszer a rendszerkomponensek közösségi 
alkotótevékenységének kontextusa. 

Univerzumunk Ősszubjektumából, Ősrobbanását 
követő hierarchikus kényszerfolyamatban alakultak ki, és 
jelenleg is alakulnak mind bonyolultabb 
rendszerkomponensei, amelyek önmaguk számára 
Szubjektumként funkcionálnak. 

Az emberi Tudomány feladata a Természet 
megismerése, az Ember szolgálatában.  

További vizsgálódáshoz és az átjárhatóság 
megkönnyítéséhez szükséges fontos kérdésekhez 
juthatunk, ha belelapozunk a hivatkozott kötetekbe, 
elsőként: 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KISENCIKLOPÉDIA kötetébe.45. 

Idézek néhány szövegrészt különböző nagyságú, színezésű, 
aláhúzásos, stb. figyelemfelhívó íráshangsúlyozásokkal. A 
továbbiak az V/.3. fejezetben oldalszámra való 
hivatkozásokkal, vastag betűkkel; az Új TF hozzájuk fűződő 
megjegyzései normál vastagságú betűkkel olvashatók: 
TK/603. „... Einstein 1905-ben megalkotta a speciális 

relativitáselméletét, amely szerint /.../ a tér és az idő 
nem abszolút független egymástól, hanem egységes 
téridő-kontinuumba foglalhatók össze. 1915-ben 
Einstein az általános relativitáselméletben 
foglalkozott a gravitáció /.../ problémájával és 
megmutatta, hogy a metrikus szerkezet, amely a 
téridő-kontinuum geometriája és a gravitáló tömegek 
eloszlása, kölcsönösen meghatározzák egymást.” 
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A relativitás elve: „minden inerciarendszer minden 
fizikai folyamatra vonatkozóan teljesen egyenértékű.” 

TK/608. „Már a felszínes vizsgálat is kimutatja, hogy a 
természetben egymástól nyilvánvalóan 
megkülönböztethető tárgyak léteznek, melyek között 
szinte semmi kölcsönhatás sincs. Ezt a tapasztalatot 
a fizika egyik leglényegesebb feltevésévé idealizálja, 
vagyis feltesszük, hogy léteznek zárt rendszerek, 
melyek mozgása és változása saját törvényeik 
szerint, kizárólag struktúrájuk alapján megy végbe.” 
Új TF.: Az Univerzumban tökéletesen zárt 
rendszerek nem léteznek. Az Univerzum teljes belső 
környezetében a rendszerkomponensek –önmaguk 
számára Szubjektumok– együttműködése során olyan 
külső környezeti rendszer-vezérlés érvényesül, ahol a 
külső hatást érzékelő rendszer; a hatásakcióra szubjektív 
reakció-akcióval reagál46 A kommunikálás során 
érvényesül a Szubjektum - Objektum relativitás. 

TK/620. Elemi részecskék. „Abban az értelemben, ahogy a 
görög természetfilozófusok meghatározták, sem a 
kémiai elemek atomjai, sem azok atommagjai nem 
elemi fizikai objektumok, tovább bonthatók elemi 
részecskékre. Ezek az elemi részecskék általában 
szintén nem stabilisak, hanem különböző kölcsön-
hatások /.../ hatására egymásba alakulnak, vagy más, 
stabilis részecskékre bomlanak. 
Átlagos élettartamuk 10-23 s -tól végtelenig terjed.” 
Új TF.: Kizárólag az Ős/energia végtelenül mozgató 
energia-rendszer. A fenti állítás is képes alátámasztani, 
hogy a létezők létformái végső soron az energia öléből 
keletkeznek és oda térnek vissza. 

TK/630. 8.10. Sokrészecske rendszerek 
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Új TF.: Már a cím megfogalmazása is ellentmondást 
takar. Minden létező több, vagy sok 
rendszerkomponensből álló rendszerfolyamat. A 
rendszer szó önmagában fejezi ki a 
rendszerkomponensek sokaságát. A rendszer-
komponensek csak bizonyos körben nevezhetők 
részecskéknek, de általánosságban nem. 
A statisztikus mechanika; tulajdonképpen a kvantum-
statisztikus mechanika a sok-részecske rendszerek szó-
használat helyett a rendszerek makro-állapota és mikro-
állapota szavakat használja. Ez a szóhasználat sem 
megfelelő: 
A Természet hierarchikus rendjében minden rendszer-
komponens önmaga számára rendszerként- 
Szubjektumként funkcionál, a mindenkori helyzetével és 
az annak megfelelő szabadságfokkal. 
A Természet „rendszerkomponenseinek” hierarchikus 
rendjében minden rendszerkomponens önmaga számára 
Szubjektum, ennek a kifejezésére nem alkalmas a mikro-
állapotú rendszer szóhasználat.  
És van még egy körülmény: minden rendszer külső 
környezeti téridőszervezettség folyamatban a saját 
funkciótéridő-szervezettség-folyamatban, a belső 
környezetfolyamataival együtt létezik.  
A rendszerek külső környezetváltozás folyamatban 
vezérelt külső és belső környezeti együttműködésre 
kényszerülnek. Ahol a belső környezet rendszer-
komponensei önmaguk számára Szubjektumként 
funkcionálva ugyancsak külső környezeti irányítással 
működnek. Így az Univerzum minden létezője 
külső környezet-irányultságú befolyás alatt áll. 
A Természet hierarchikus rendjében a rendszer-
komponensek lét- működés- és 
szervezettségformájuknak megfelelő természeti értelme, 
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rendszer- és környezetsajátos természeti nyelvek 
kommunikáló közvetítésével- és szubjektív aktivitásukkal 
működnek együtt.  
Így válik érthetővé az egész Univerzum 
és minden rendszerkomponensének 
irányítási- és együttműködési rendszere. 
„Valamennyi fizikai rendszer –kezdve a csillag-
rendszerekkel, egészen az atomokig, illetve atom-
magokig– felépítése arra utal, hogy azok 
alrendszerekből állnak, ...” 
Új TF.: Nem csupán a csillagrendszerektől az 
atommagokig, hanem minden létező külső környezete 
számára rendszerkomponens, önmaga számára 
rendszer.47  

TK/631. „Még ha tökéletesen ismerjük is a részrendszerek 
mozgásegyenleteit és a köztük ható kölcsön-
hatásokat, akkor is ezeket a kvalitatív paramétereket 
csupán a részrendszerek állapotjelzőinek statisztikai 
átlagértékeként határozhatjuk meg. A rendszer 
mozgásának elvileg lehetséges egzakt számítása 
miatt, hogy a részrendszerek száma általában igen 
nagy, gyakorlatilag keresztülvihetetlen nehézségekbe 
ütközik. Így a sokrészecske-rendszerek tárgyalásakor 
statisztikai módszerek alkalmazására kényszerülünk.
” 
Új TF.: Az állítással szemben tökéletesen nem ismertek 
a rendszerkomponensek mozgásegyenletei. A 
rendszeren belül minden rendszerkomponens más-más 
tér és idő koordinátákban, más-más funkcióval, más-más 
téridőszervezettség-folyamattal, más-más működési 
szabadságfokkal, más-más szubjektív aktivitással létezik. 
A rendszer is más-más tér- és idő koordinátákkal-, 
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funkcióval-, téridőszervezettségfolyamattal- és annak 
történetével kozmikus kódjával, kezdeti feltételével, 
környezetével, szubjektivitásával létezik. Azonban a 
rendszerkomponensek együttes rendszere a 
rendszert –a létezőt– realizálja.  
A megfigyelő számára az objektum működésének 
pontos- előre történő kiszámítása elvileg is lehetetlen. 
Nem ismeri és nem is tudja biztonsággal megismerni az 
objektum külső- belső környezeti helyzetével és 
működési szabadságfokával összefüggő mozgását. Azt 
csupán statisztikai módszer alkalmazásával tudja 
valószínűsíteni. 

TK/631. „8.10.1. Kollektív jelenségek” 
„Végső soron /.../ a rendszert függetlennek tekinthető 
egységekből felépítettnek tekinthessük.” 
Új TF.: Ez így nem helyes. A rendszerek 
rendszerkomponensekből felépítettek. A rendszer-
komponensek –önmaguk számára Szubjektum 
rendszerek– a Természet hierarchikus rendjében 
alapvetően külső környezeti irányítás alatt állnak. 
Individuális egységek, de nem függetlenek. 

 
FIZIKAI KÉZIKÖNYV MŰSZAKIAKNAK I-II.48 Egyes 
válogatott tételei, gondolatai és a reflexiók az V/4 fejezetben 
olvashatók. 
 
D. Dr. Jáki Szaniszló magyar kiadású könyvei: Van-e 
Univerzum?49 Az: ISTEN ÉS A KOZMOLÓGUSOK.50 A: 
KRISZTUS, EGYHÁZ, TUDOMÁNY. Összegyűjtött tanul-
mányok51,  amelyek bekapcsolódásra érdemesek. 

D. Dr. Jáki Szaniszló, magyarországi születésű bencés 
szerzetes, teológiából Rómában, majd nukleáris fizikából 
New Yorkban doktorált, a tudománytörténet és a 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

52 
 

tudománybölcselet világszerte ismert művelője. A Pápai 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1970-ben 
Lecomt du Nouy díjjal-, majd 1987-ben Templeton-díjjal 
tüntették ki. 

D. Dr. Jáki Szaniszlóval sok vonatkozásban hasonló 
a sorok mögötti mondanivalónk. Könyvei a szándékoltnál 
nagyobb teret kaptak e kötetben, mert az Új 
Természetfilozófia célkitűzéseinek tárgyát képező 
problémákkal szintén foglalkozik. Az Új TF megfelelő választ 
is tud adni sok nyitott kérdésére. 

Az Új TF I-IV. kötetének kiadását követően mind a 
három kötetét áttanulmányoztam. A közös mondanivalókra 
vonatkozó állítások további megerősítést nyertek, annak 
ellenére, hogy a témákat más-más utakon, más-más 
beállítottsággal közelítettük meg. 

Az alábbiakban összehasonlítom a „Van-e Univerzum?”
, az „Isten és a kozmológusok”, majd „Krisztus, Egyház, 
Tudomány összegyűjtött tanulmányok, valamint az Új TF 
legfontosabb témaköreit, állításait, kérdéseit e kötetek 
oldalszámaira való hivatkozással és vastag betűvel. Az Új 
TF kapcsolatos álláspontjait vékony betűvel 
kötetszám/fejezet-, oldalszám-, vagy pont hivatkozással. 
Mindkét esetben színes-, betűnagyításos, aláhúzásos, stb 
íráshangsúlyozás lehetőségével 

 
Dr Jáki Szaniszló: Van-e Univerzum?  

Kimutatta milyen súlyos következményekkel jár a 
tudományra, a bölcseletre és a teológiára, amennyiben 
művelői nem foglalkoznak a kérdéssel. Meggyőzően érvel, 
hogy létezik a totalitás, amit joggal nevezhetünk 
Világegyetemnek. 

Előszavában írja: A Világegyetem, azaz Univerzum az 
a természetes alap, amelynek szemlélete elvezeti az elmét 
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a Teremtőhöz. „... az Univerzum /.../ az, az egyedüli 
alap, amely következetességet tud biztosítani a 
tudományos és a filozófiai tárgyalásnak is.” 
Új TF.: A Világegyetem nem egyenlő az Univerzummal, 
egyebekben egyet kell érteni.  
JU/56. „... a legfőbb feltevés, amelyet talán minden 

kozmológus oszt az, hogy (i) az anyagi univerzum 
létezik, és (ii) teljes egészében alávethető a 
matematikai analízisnek.” ( C. J. Isham, Creation of the 
Universe as a Quantum Process, p. 401.) 

JU/61. „... 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.:  a valóságról feltárt állításaival igazolni képes, hogy 
nem volt hiábavaló a remény. 

A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új TF megoldásai az V/5. 
fejezetben olvashatók (a továbbiakban Jáki Szaniszló Van-e 
Univerzum? c. könyve = JU/oldal-, vagy fejezetszám.) 

 
D. Dr. Jáki Szaniszló: Isten és a kozmológusok 
92. Az Univerzum alapjául szolgáló ontológiai valóság 

lényegében nem különbözhet az Univerzumtól, hogy-
ha szükségszerű kapcsolatot követelünk meg a kettő 
között, vagyis: egyik sem létezhet a másik nélkül. 

105. „...azon régi emberi 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 pithagoreusok-
tól húzódik Platonon, Arisztotelészen, Plótinoszon, 
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Descartes-on, Galilein, Newtonon és Einsteinen át 
Eddingtonig és még tovább — feltárta volna 
Weinberg professzor előtt, hogy e remény több 
filozófiai, mint tudományos aspektussal bír.” 
Az Új TF I-II. köteteiben feltárt általános lét- rendszer- 
érték- és működéselmélet Weinberg professzor írásának 
segítségével találta meg a keresett általános törvényt, 
amely kellő racionalitással mutatja meg, hogy a 
Természet komplexitásával és variációjával miért olyan 
amilyen. A harmadik kötet történetiségében azt is 
megmutatja, hogyan alakult ki.. 

110 „A fizikus csak olyan filozófiából tud tanulni, amely a 
valós világba ágyazódik.” 

215. „... a kozmológiai istenérv jelentős támogatást kap-
hat a modern tudományos kozmológiától, 
amennyiben az úgy foglalja magában a kozmosz 
valóságát, mint a tudomány igazi tárgyát, és 
megkülönböztetett módon specifikus entitásként 
tárja fel. De a kozmológiai istenérv nem azon a 
ponton kezdődik, ahol az emberi gondolkodás 
átfogja az Univerzumot.” 

220. „Az ember csak akkor fog minden cselekedetében és 
gondolatában szilárd, /.../ alapot találni, ha az 
értelmet az egésznek, vagyis az Univerzumnak a 
kontextusában keresi.” 
Új TF.:  Másrészt, ha az értelmet az Univerzum és 
minden rendszerkomponense vonatkozásában keresi, 
akkor biztos alapot a létező-, a rendszer –az önmaga 
számára egész, az EGY – kontextusában találja meg. A 
működés a Szubjektum–környezet együttműködő 
kapcsolat rendszerében értelmes tevékenység. 

A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek és az Új TF megoldásai az V/6 
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fejezetben olvashatók (a továbbiakban Jáki Szaniszló Isten 
és a kozmológusok c. könyve = JI/oldal-, vagy fejezetszám.) 

 
D Dr Jáki Szaniszló: Krisztus, Egyház, 

Tudomány 
5. „Nemcsak Egyiptomban, hanem az összes ősi 

kultúrában –Kínában, Indiában, Babilonban és a 
görög világban is – a világot örökkévalónak tartották.
” 
„... a pontosan elrendezett mindenség gondolata /.../ 
nélkülözhetetlen a tudomány számára.” 
„... az egyházatyák – Hippolytus, Arenaeus és főleg 
Athanasius. Amikor azt bizonyították, hogy a Fiú, 
akiben az Atya mindent teremtett, valóban egy-
lényegű Isten vele, akkor azt is állították, hogy ez a 
Fiú vagy Logosz nem teremthet mást, csak egy 
egészen logikus és mindenestől elrendezett fizikai 
világmindenséget.” 

7. „Az utolsó fél évszázadban az egzakt tudomány 
története a Véletlen mítoszának hódolt. A kvantum-
mechanika csodálatos statisztikai módszereiről ma 
széles körben azt tartják, hogy képesek a legnagyobb 
csodára — ...” 
„Sir Isaac nem tűrte meg a csalókat.” „Képzeljék el, 
mit tenne ma azokkal, akik /.../ azt állítják, hogy egész 
mindenségeket tudnak előállítani ingyen, azaz a 
semmiből, amelyek valóságos értékét, ami semmi, 
képtelenek elfogadni.” 

103. A Pápai Tudományos Akadémiát „... 
azzal a meggyőződéssel alapították, 
hogy a tudomány út Istenhez, ...” 

 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

56 
 

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 52 c. 
könyvéből és a munkásságával kapcsolatosan tizenhat 
elismert szerző véleményét tartalmazó VALLOMÁSOK 
TEILHARD-ról53 c. könyvből idézünk.  
Új TF.: Pierre Teilhard de Chardin sok vonatkozásban 
elképzeléseinek eredményeként az Új TF -hez 
hasonlót alkotott. Ezért az Ő munkásságával 
részletesebben foglalkozunk, megkísérelve valamilyen 
párhuzamot vonni: 
Az Új Természetfilozófia és Pierre Teilhard de Chardin 
élet-művének egyezősége és különbözősége: 
Új TF.: A két életmű egymástól függetlenül, egymásra való 
ráhatás nélkül készült. Teilhard 1955-ben elhúnyt, az Új 
Természetfilozófia szerzője a köteteinek 1992-1997-es 
kiadása előtt nem olvasta Teilhard műveit.  

Egymástól függetlenül kialakított állításaik mégis 
számos ponton megegyeznek, megközelítik-, vagy 
meghaladják egymást. 

Pierre Teilhard de Chardin /1881-1955/, a Jezsuita 
Rend felszentelt tagja, pap és természettudós. Az akkori 
egyházi és tudományos környezet hatása alatt alkotott, 
azonban természettudományos munkái kivételével –e 
témakör szempontjából különösen fontos– filozófiai és 
teológiai töltetű munkáinak kiadását életében Róma nem 
engedélyezte.  

Az eltérések alapvető lényege Pierre Teilhard de 
Chardin sajátos helyzetével összefüggő szubjektív 
megítéléséből erednek; –természettudós és egy személyben 
a vallásához hűen elkötelezett pap–. Két szempont együttes 
érvényesítésében kellett próbálkoznia és megoldást keresnie.  

Az egyre szélesebb körű természettudományos fel-
fedezések tényanyagát elfogadó természettudós hamarabb 
észlelte, hogy –az ez irányú érzéketlenség, a régi dogmákhoz 
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való teljes körű merev ragaszkodás helyett– kiutat kell találni 
az alapelvek egyeztetése révén történő közelítés útján.  

A kétezer-éves múlt dogmáiba belefásult, a valóságos 
helyzet felmérését nélkülöző-, a teilhardi állítások 
megértésére éretlen környezete megakadályozta könyveinek 
kiadását, stb. Lehetetlenné tette, hogy Teilhard gondolatai az 
akkori egyházi teológusok-, tudósok-, valamint a tudomány-, 
a filozófia mérlegén megkűzdve igazolódjanak, vagy 
módosuljanak.  

Könyveinek kiadására csak halála után kerülhetett sor. 
Teilhard mindent –még a lehetetlent is– megpróbálta 

annak érdekében, hogy a hit alapján álló teológia- és a 
természettudományos tapasztalatok állításait közös nevezőre 
hozza. Ha Ő maga nem is találta meg kellő bizonyossággal, 
de érezte és tudta, hogy van megoldás. Sőt! . 

Azt is megérezte, hogy munkája félreérthető, félre-
magyarázható. Ezért szükségesnek látta, hogy életművének 
utóvizsgálata alapján figyelmeztetést írjon az olvasó számára: 

„Ha helyesen akarják megérteni könyvemet, ne úgy 
olvassák, mint metafizikai művet, még kevésbé úgy, mint 
valamiféle teológiai tanulmányt, hanem egyedül és 
kizárólag úgy, mint természettudományos emlékiratot.” 

„A természettudományos eszmélkedésnek ezen az 
első mozzanatán túl természetesen nyitva áll a lehetőség, 
elengedhetetlenül és sürgetően, a filozófus és a teológus 
további eszmélődései előtt.” 

„Az Ember elsődleges jelentősége a Természetben 
és az Emberiség szerves természete: két olyan hipotézis 
ez, amelyet megpróbálhat valaki már a kezdet kezdetén 
elutasítani; én azonban nem tudom elképzelni, hogyan 
lehetne nélkülük teljes és összefüggő képet adni az 
Emberi Jelenségről”. 
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Máshol így ír: Ha valami belső felfordulás 
következtében egymás után veszíteném el hitemet 
Krisztusban, hitemet a személyes Istenben, hitemet a 
Szellemben, azt hiszem mégis rendületlenül tovább is 
hinnék a Világban (Út... 446.) 
Új TF.: Az Új Természetfilozófia gondolatrendszere 1951-
ben kezdődött anélkül, hogy a szerző tudott volna róla. Abban 
az időben Magyarországon szinte mindenki számára kötelező 
volt politikai szemináriumok hallgatása; ahol azt tanították, 
hogy kizárólag a fizikai munka értékalkotó, az értelmi munka 
meddő és az értelmiség improduktív, a hatalom kiszolgálója, 
stb. Tulajdonképpen ez a felfogás volt a munkáshatalom 
ideológiájának egyik alap-pillére.  

A szerző hamarosan rájött, hogy ezzel szemben 
minden teljesítmény és értékalkotás alapja az alkalmas tudás, 
még a fizikai munka esetében is. Azt is tudta, hogy ez az 
állítás a munkáshatalom alapját képes megrendíteni, nem 
akart meghalni, vagy börtönbe kerülni, ezért gondolatait 
évtizedeken át magába zárta, érlelte és építgette. A Teilhad-
hoz hasonló helyzet abban nyilvánult meg, hogy az 
életveszélyt hozó gondolatok évtizedeken át nem kerültek 
nyilvánosságra, de ez idő alatt felfedezte az Új 
Természetfilozófiát. 

Teilhard kétirányú elkötelezettségével szemben –ön-
magába rejtett, de szabad gondolkodását– nem engedte 
hatalmi szervezetek által determinisztikusan befolyásolni. 
Kedvezőbb helyzetben volt az időközben feltárt tudományos 
felfedezések megismerése által nyújtott ismeretek 
felhasználásának lehetőségével is. 

Az Új Természetfilozófia ismeretanyagát a szerző —
minden céltudatosság nélkül— hobbyszerű elkötelezettséggel 
évtizedeken át gyűjtötte. Nem gondolt könyv formájában 
történő megjelentetésre. A döntő lökést Stewen Weinberg Az 
első három perc című könyve adta, amelynek hatására az 
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addig összegyűjtött anyag rendszerbe rendeződött, mégpedig 
egy négy kötetes mű vázrendszerének formájában. Az ötödik 
kötet Békés Gellért írásának köszönhetően 0A Mindenség 
Istene c. írással, és azzal a későbbi felfedezéssel függ össze, 
hogy az I-IV kötetekben foglaltak tulajdonképpen az 
ENERGETIZMUS FILOZÓFIÁJÁT testesítik meg. 

Az Új TF Teilhard életművéhez képest az 
általánosság magasabb szintjén határozta meg 
állításait, következtetései is ennek megfelelőek.  

A két életmű címben meghatározott témakörének 
kibontásához Teilhard fő művéből AZ EMBERI JELENSÉG c. 
kötetéből, valamint a VALLOMÁSOK TEILHARD–RÓL c. 
kötet alábbi oldalaikról válogatott kivonatosan –vastag 
betűvel– olvasható kérdéseket, problémákat, állításokat 
összevetjük, versenyeztetjük az Új TF –vékony betűvel leírt– 
szintén kivonatos álláspontjával. Az Új TF kapcsolatos 
álláspontjait vékony betűvel kötetszám/fejezet-, oldalszám-, 
vagy pont hivatkozással. Mindkét esetben színes-, 
betűnagyításos, aláhúzásos íráshangsúlyozás lehetőségével 

 
A VALLOMÁSOK TEILHARD-RÓL c. könyvből kivá-

lasztott kérdések, gondolatok, problémakörök, idézetek 
és az Új TF megoldásai az V/8 fejezetben olvashatók. 

AZ EMBERI JELENSÉG c. könyvből kiválasztott 
kérdések, gondolatok, problémakörök, idézetek és az Új 
TF megoldásai az V/9 fejezetben olvashatók.  
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2. Válogatott kérdések, gondolatok, problémakörök, 

idézetek és az Új Természetfilozófia megoldásai: 
 
Talán célszerűbb lett volna, ha a könyv rendszerében 

a témakörök logikai sorrendben helyezkedtek volna el. Akkor 
azonban a helyzetkép kialakításához segítségül hívott 
irodalommal az oldalszámszerű kapcsolat bonyolultabban 
lenne megteremthető a T. Olvasó számára.  

Így a problémakörök logikai rendszerbe kapcsolása a T. 
Olvasóra vár. Amennyiben ez gondot okozna, az Új 
Természetfilozófia egyes köteteire és a tartalomjegyzékek 
fejezeteire, illetve oldalszámaira való hivatkozások alapján 
megtaláljuk a keresett témakör részletesebb leírását. . /pl: 
I/12. old., vagy fejezet = első kiadás I. kötet, 12. old., vagy 
fejezet, vagy Új TF/IV/M/2 f., negyedik kötet, második kiadás, 
2 fejezet. Amennyiben 1-1 szó után /É/ jelölés látható, az 
értelmező szótárban megtalálható a részletesebb értelmezés. 

A kiválasztott idézeteken kívül számtalan azoknak a 
száma, amelyek még idevalók lettek volna. Az Új Természet-
filozófia köteteinek terjedelme erre nem ad lehetőséget.  

A hivatkozott könyvek, hivatkozott oldalairól 
válogatott kérdések, gondolatok, problémakörök, 
idézetek vastag betűkkel vannak írva, ezeken belül az 
aláhúzások-, a dőlt-, a nagybetűkkel-, nagyítással írt-, és 
színezett részek az Új TF kihangsúlyozásai. Az Új 
Természetfilozófia megoldásai, megjegyzései vékony 
betűkkel olvashatók az említett kihangsúlyozások 
lehetőségével.  

A hivatkozott könyvek és szerzőik jegyzéke a tartalom-
jegyzék 3-13 fejezeteiben találhatók. Az Olvasó számára ezen 
túlmenő általános benyomást az irodalomjegyzék adhat. 

Ha nem lenne vékonybetűs észrevétel az egyetértést, 
vagy későbbi reflexiót jelent. 
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3.TERMÉSZETTUDOMÁNYI KISENCIKLOPÉDIA harmadik 
kiadás kötetéből származnak. Az idézetek és reflexiók 
jelentős része az 1. fejezetben található. A könyv jele: TK. 
TK/630. Ld.: e kötet 1. fejezeténél. 
TK/631. „8.10.1.1. A statisztikus fizikában a 

részrendszerekről csak valószínűségi kijelentéseket 
tehetünk.” 

TK/633. 8.10.2.1. „A termodinamika első főtétele 
értelmében a hő az energia egyik megjelenési 
formája, amelyet /.../ tetszőleges rendszer részeinek 
rendezetlen mozgásaként értelmezünk.” 

TK/634. „... a hőmérséklet valamely rendszer kinetikai 
állapotát jellemzi...”  
8.10.2.3. Transzportjelenségek. „...megfordíthatatlan 
folyamatok, amelyek során a részecskék, vagy kvázi-
részecskék statisztikus mozgásuk következménye-
ként általában külső potenciál hatására transz-
portálódnak.” 
Új TF.: Az úgynevezett részecskék 
rendszerkomponensek –önmaguk számára Szubjektum 
rendszerek– általában külső környezeti hatásra változnak 
és fejtik ki reakcióakciójukat együttműködve 
környezetükkel, de nem statisztikus mozgásuk 
következményeként. 

TK/680. 9.1.2. „Négy halmazállapotot ismerünk, a szilárd, 
a folyékony, a gáz-, vagy gőzállapotot és a 
plazmaállapotot.” „Kémiai szempontból az anyag 
mind-három állapotban megtartja eredeti 
természetét, a plazmaállapottal ellentétben, amelyben 
106 K közelében már az atomok is részekre 
bomlanak.” 
„... a halmazállapotok /.../ energetikailag 
meghatározott rendszerek termikus mechanikai és 
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kémiai egyensúlyként foghatók fel. 
Állapothatározónak tekinthető a nyomás, a 
hőmérséklet és a térfogat, több komponensű 
rendszereknél ezenkívül az összetevők 
koncentrációja. Különleges esetekben figyelembe 
kell venni a felületet, az elektromos töltést és egyéb 
jellemzőket is. Az állapothatározók egymással 
kölcsönösen összefüggenek.” A rendszer energia-
állapotáról, illetve rendezettségéről tájékoztatnak pl.: 
a belső energia, az entalpia és az entrópia. 
Új TF.: A halmazállapot rendszerek  létezői az Ősenergia 
végtelenségének működésével egyidős /É/ két fő tényező 
a gravitáció és a szubjektív aktivitás /É/ befolyásoló 
hatásainak figyelembevételével működnek. Minden 
létező a környezetében kifejtett funkciójának megfelelő 
szervezettségi szinten /É/ környezetváltozás hatására 
realizálja önmagát.  
A rendszerek összefüggenek egymással. Ezt a 
körülményt a környezetükkel történő együttműködésük 
során realizálják. 

TK/746. 9.4.1.3. A kémiai reakciók hajtóereje és a termo-
kémia. „Adott külső körülmények (nyomás, 
hőmérséklet, térfogat) között minden anyagra 
meghatározott /.../ belső energia jellemző. Ez az 
egyes atomok és molekulák saját energiájából, 
valamint a molekulák közötti kölcsönhatások 
energiájából tevődik össze.” 
„A kémiai reakciókat kísérő hőhatásokkal a termo-
kémia foglalkozik. Az exoterm reakciókban hő 
szabadul fel, /.../ az endoterm reakciókban hő 
használódik fel.” 
Új TF.: A létezők környezetükben betöltött helyzete 
külső-, és/vagy belső környezet-változás hatására 
megváltozik. A keletkezett problémák megoldás igényű 
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létszükségletet gerjesztenek. Univerzumunkban a 
rendszerkapcsolatok hierarchikus rendjében minden 
rendszerkomponens, és önmaga számára Szubjektum. 
Ez a termokémia létezőire is vonatkozik. 

TK/748. „Az entrópia /.../ a vizsgált rendszerben fennálló 
rendezettség mértékének tekinthető.”  
„A kiindulási anyagok egyetlen kémiai reakcióban 
sem alakulnak át teljes egészükben végtermékké. A 
reakció csak az egyensúly eléréséig játszódik le, ...” 
„... az új fázisban megtalálható a kiindulási anyag 
egyensúlyi koncentrációja. Az egyensúly helyzete 
függ a reagáló anyagoktól és a reakció 
körülményeitől. A kémiai egyensúly keletkezésének 
előfeltétele a kémiai reakció megfordíthatósága, ...” 
Új TF.: A kémiai reakció nem fordítható meg, csupán 
adott kémiai állapot jelenpillanatától a jövőjébe tartó 
útjának iránya fordítható a kívánt irányba. 
„Az oda és visszaalakulás ...” 
Új TF.: Nincs visszaalakulás, csak hasonlóvá alakulás. 

TK/749. „A hőmérséklet megváltozása a K egyensúlyi 
állandó értékét is megváltoztatja, így az egyensúlyt 
valamilyen irányba eltolja.” 
„LE CHATELIER ÉS BRAUN /.../ felállította a 
legkisebb kényszer elvét, amely kimondja, hogy az 
egyensúly helyzete külső befolyással 
megváltoztatható. E szerint az elv szerint egy 
egyensúlyt megzavaró külső hatás olyan folyamatot 
indít meg amely ezt a hatást közömbösíteni 
igyekszik.” 
Új TF.:  Hasonló gondolattal már Spinoza is foglalkozott: 
„Minden dolog, amennyiben rajta áll, arra törekszik, hogy 
megmaradjon létében.” Ez a rendszer szubjektív 
aktivitásának védekező megnyilvánulása. Másrészt 
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nemcsak külső-, hanem belső környezeti hatással is 
megváltoztatható az egyensúly. 
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4. FIZIKAI KÉZIKÖNYV MŰSZAKIAKNAK I-II.  
A könyv jele: FK. 

FK/1087. „A termokémiában általában aktivitásokban 
gondolkodnak.” 
Új TF: A termokémia rendszerkomponensi is létezők; 
tárgyiasult energiarendszerfolyamatok. 

FK/1099. „... folyamatokban a szabályozás döntő 
lehetősége a hőmérséklet változása, ...” 
Új TF: Az Ősrobbanást követő létezést -mint energia- 
alapvetően szabályozza. 

FK/1122.„5.5. Egyensúlyi statisztikus mechanika 
„Ha meggondoljuk, hogy egy makroszkopikus test 
/.../ molekulákból áll, amelyek maguk is elektronokból 
és nukleonokból tevődnek össze, el kell ismernünk, 
hogy nagyon meglepő, hogy ilyen bonyolult sok-
részecske-rendszerek állapotát milyen jól lehet 
néhány termodinamikai adattal jellemezni. Ennek oka 
csak az lehet, hogy a sokrészecske-rendszer 
állapotainak óriási sokasága tartozik egyazon 
termodinamikai állapothoz, másszóval hogy a 
termodinamikai adatokkal jellemzett makro-állapot 
roppant érzéketlen a részletes kvantum-mechanikai 
leírással jellemzett mikroállapot részleteire.” 
Új TF A makroszkopikus-, és sokrészecske rendszerek 
szóhasználata helytelen Indoklása a TK/630 pontnál-, de 
ajánlható az FK/1215 pont elolvasása is. 
A rendszerkomponens –önmaga számára rendszer– 
viszony a Természet teljes keresztmetszetét átfogja. 
Adott rendszer –mint megfigyelő– a maga 
rendszerkomponens egyedeinek pontos viselkedését 
biztonsággal, –azok sajátos viszonyai és működési 
szabadságfoka miatt– előre meghatározni nem tudja, de 
megnyilvánulásaikat statisztikai módszerrel jól 
valószínűsítheti. 
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A rendszerek nemcsak hasonló rendszerkomponens 
részecskékből állnak, hanem más-más szervrendszer 
rendszerkomponensekből is, amelyeknek az eltérő 
funkcionális együttműködése realizálja a rendszer 
működését. Ha bármely rendszerkomponens működése 
megváltozik, az kihat az egész rendszer működésére. Így 
a találgatásként leírt érzéketlenség nem helytálló. 
Azonban statisztika céljára képzett rendszer minden 
komponense ebben a rendben –a saját helyzetének 
megfelelő mértékben– befolyásolja a statisztikus 
eredményt. 

FK/1123.  
„A Gibbs-sokaságon a makroszkopikus 
állapothatározók /.../ középértéke még megegyezik, 
de a mikroállapotok különbözősége miatt /.../” az 
operátorok értéke a sokaság minden elemére 
általában más és más lesz.” 
„... A közös sima változás az, ami a termodinamika és 
a hidrodinamika, általában a makroszkopikus fizika 
zárt, a mikroállapotok sokféleségéről tudomást sem 
vevő egyenleteit kielégíti és a makroszkopikus 
folyamatok (korántsem magától értetődő) kauzális 
jellegét biztosítja.” 
Új TF: Ez a maga összetevőivel minősíti az eredmény 
pontatlanságát! 

FK/1124. „A statisztikus mechanika az elméleti fizikának 
azon ága, amely makroszkopikus rendszereken 
mérhető mennyiségeknek mikroszkopikus 
törvényekből a sokaságátlagolás módszerével való 
meghatározásával foglalkozik. A statisztikus 
mechanikát az teszi hasznos tudománnyá, hogy a 
sokaságátlagok közvetlen kiszámítása általában 
sokkal egyszerűbb, mint a mikroszkopikus 
mozgásegyenletek megoldása.” 
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Új TF: Abban a pillanatban, amikor statisztikai célra 
rendszerkomponenseket kiválaszt és felhasznál, már 
nem sokasággal, hanem képzett rendszerrel dolgozik és 
az eredmény is annak megfelelő. Tehát a 
sokaságátlagolás magán viseli a valószínűség és 
pontatlanság tényezőit 

FK/1130. „A teljes energia értéke még izolált rendszernél 
sem rögzíthető, mert a pontos energiájú állapot élet-
tartama végtelen, ...” 
Új TF: Az Ősenergia végtelen! 
„... rendszer mikroállapotairól semmit sem tudunk. 
Egyik sem tüntethető ki közülük. Ezért egyetlen ké-
zenfekvő feltevés (amelynek helyességét a statisz-
tikus mechanika sikere igazolja), hogy minden mikro-
állapot egyenlő valószínűséggel járul hozzá a makro-
állapot realizációjához.” 
Új TF: Ez így valóságos eredményre nem, csak a 
„kézenfekvőségnek” megfelelő eredményre képes. 
„Hogy a mikrokanonikus sokaság 
eloszlásfüggvényét megalkothassuk, egy 
kiegészítést kell tennünk. /.../ Célszerű /.../ a 
fázistérben bevezetni a dimenzió nélküli /.../ 
térfogatelemet. /.../ a részecskék 
megkülönböztethetetlenségét.” 
Új TF: Dimenzió nélküli részecske nem létezik. A leírt 
körülmény a várható eredmény pontatlanságát is 
meghatározza! 

FK/1135. „... a sokaságot pontosan úgy kell 
kiválasztanunk, hogy megengedje a vizsgálandó 
mennyiség fluktuációját.” 
Új TF: Észrevétel, mint az 1124 oldalnál. 

FK/1159. „A kollektív gerjesztések /.../ kölcsönhatás 
következtében terjednek végig az anyagon.” 
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FK/1173. „A numerikus számítások semmit, az egzaktul 
megoldható modellek is csak keveset segítenek a 
fázisátalakulás mikroszkopikus lényegének 
megértésében. Annál többet segít egy rendkívül 
durva, de mégis csodálatosan lényegre mutató 
közelítés: az átlagtér-közelítés, ...” 
„Az átlagtér-közelítés lényege az, hogy egy kiemelt 
részecske statisztikus mechanikai viselkedését 
pontosan írjuk le, miközben a vele kölcsönhatásban 
álló szomszédok fluktuációit teljesen elhanyagoljuk: 
...” 
Új TF: A fázisátalakulás lényege a változás, ld.: 1222 
pontnál. 
Az átlagtér-közelítés a várható eredmény pontatlanságát 
is meghatározza! 

FK/1174.„.. az átlagtérelmélet /.../ a fluktuációk és 
korrelációk nagymértékű elhanyagolására épül. Ez 
teszi szükségessé a kritikus jelenségek statisztikus 
mechanikában jobb közelítések keresését, ...” 
Új TF: A szükséglet ténylegesen fennáll. 

FK/1211. Termikus transzportfolyamatoknak nevezzük 
gyűjtő néven a hővezetést, a belső surlódást /.../ és a 
keverékek komponenseinek diffúzióját. Ezekben a 
jelenségekben az a közös, hogy mindegyikükben 
valamely /.../ megmaradó mennyiség (energia, /.../) 
sűrűségének kezdeti inhomogenitása egyenlítődik ki.
” 
„Milyen módon egyenlítődik ki pl. a belső energia 
eloszlásának kezdeti inhomogenitása? Ennek két 
alapvető mechanizmusa van: a melegebb helyről a 
hidegebbre vagy mozgó atomok viszik magukkal az 
energiát (kinetikus transzport), vagy az atomok 
között ható erők munkavégzése adja át az energiát 
egyik atomról a másikra (potenciális transzport).” 
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„... a terjedés mindkét mechanizmusnál lényegében 
sok független mikroszkópikus lépés 
egymásutánjából áll.” 

FK/1212. „... a makroszkopikus hosszúságskálán már 
nem lehet felismerni a potenciálos transzport ‚
távolható’ jellegét /.../, ezért a terjedést /.../ lokális 
energia-árammal lehet leírni; az ugyanezen 
határesetben definiálható /.../ energiasűrűség 
változását /.../ pedig ezen áram divergenciája adja 
meg.”  
Új TF: Ld.:  III/47 oldal.  

FK/1215. „Az, hogy a makroszkopikus egyenletek az adott 
határok között jól működnek, évszázados 
tapasztalatunk. „Ha azonban megpróbáljuk a 
mikroszkopikus folyamatok alapján megmagyarázni, 
rájövünk, hogy ez távolról sem természetes!” 
„... fizikai paradoxon: hogyan lehetséges, hogy az 
átlagos viselkedést már teljesen meghatározzák az 
ugyanezen átlagos viselkedésre jellemző kezdeti 
paraméterek, a mikroszkopikus részletek ismerete 
nélkül? Más-szóval: miként redukálódik a 
sokrészecske-rendszer bonyolult mozgása a 
hidrodinamika és irreverzibilis termodinamika zárt 
törvényeit követő, egyszerű mozgássá?” 
Új TF: A kvantumstatisztikus mechanika makroszkopikus 
egyenletei adott határok között jól működnek, mert a 
megfigyelő által hasonló elemekből képzett rendszer 
komponensei működésének statisztikája valószínűsíti a 
rendszerkomponensek várható viselkedését. Ez azonban 
nem jelent bizonyosságot egy konkrét rendszer-
komponens viselkedésére, a mikroszkopikus folyamatra 
sem. Csupán az átlagos viselkedésből következtet a 
várható viselkedésre. Nincs a leírtaknak megfelelő fizikai 
paradoxon. Nem szabad a valóságot misztifikálni. 
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Az, aminek megoldását évszázados keresés sem találta 
meg, az a mikroszkopikus folyamat-, vagy helyesebben 
rendszerkomponens folyamat pontos 
kiszámíthatóságának hiánya. A helyes választ a 
fizikusok azért nem találták meg, mert azt nem 
a fizika, hanem a természetfilozófia területén 
lehet megtalálni mégpedig a Szubjektum–
Objektum viszony megfejtésével. (Az a körülmény, 
hogy az Emberhez képest mikroszkopikus, minden más 
nagyságához képest relatív.)  

FK/1222. „A termodinamikai folyamatok sajátságos 
időbeli aszimetriát, irreverzibilitást mutatnak: zárt 
rend-szerekben a kezdeti inhomogenitások 
kisimulnak, a kémiai affinitások zérushoz tartanak, 
vagyis a rend-szer egyensúlyhoz tart.” 
Új TF: Az Univerzumban nincsenek zárt 
rendszer folyamatok. Minden rendszer 
környezetében létezik és többé-kevésbbé a 
környezeteinek befolyása alatt áll. A Természetben 
minden mindennel összefügg, függetlenül attól, hogy az 
Ember mérni tudja-e, vagy sem. A rendszer 
egyensúlyi állapota azt jelentené, hogy 
megszűnik a létszükséglet és a vele együttjáró 
változás. A változásfolyamat azonban végtelen az adott 
rendszer külső környezetének-, és belső környezetének 
külön-külön, de egymásra ható változásokat előidéző 
végtelen folyamata miatt. Ezért a szó szoros 
értelmében vett egyensúly nem-, csupán 
mozgó stabilitás állapot, –dinamikus stabilitás– 
jöhet létre. A rendszer a végtelen környezetváltozás 
befolyásoló hatására −a létszükséglet feszültségével− az 
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állandóan változó dinamikus stabilitás egyensúly 
irányába tart. 
„Az egyensúlyhoz tartás monoton abban az 
értelemben, hogy van egy állapotfüggvény: az 
entrópia, amely zárt rendszerekben mindig 
növekszik, amíg az egyensúly beálltával fel nem veszi 
maximális értékét; ezután a rendszer termodinamikai 
állapota nem változik tovább. A fordított irányú 
folyamatot soha nem észleljük.” 
Új TF: Ez így nem fogadható el, nincs egyensúlyí állapot, 
ld: fentebb.  
A negentrópia és a rendszerek egyensúlyra való 
törekvése az energiaáramlás jelenlegi viszonyai között –
helyi kivételekkel– általános természeti törvényszerűség. 
Azonban az Univerzum méretű energiaáramlás táguló 
irányának megváltozásával általános entróp 
változásfolyamat veszi kezdetét, ami a fenti állításnak 
ellentmond. 
„Az irreverzibilitás paradoxonja az utolsó két évtized 
során teljesen megnyugtató megoldást nyert azáltal, 
hogy kialakultak a sokrészecskés rendszerek 
mechanikai (klasszikus és kvantummechanikai) 
vizsgálatának módszerei, és ezen módszerek 
segítségével a termodinamika irreverzibilis 
folyamatait tökéletesen jellemezni lehet, mint a 
soktestrendszerek mechanikai mozgásegyenleteinek 
megfelelő megoldásait.” 
Új TF: Az irreverzibilitás nem paradoxon. A Természet 
egész valóságában az időfolyamat, a térfolyamat és a 
téridőfolyamat visszafordítására ugyanazon az úton nincs 
lehetőség. Bármely létező a „téridőszervezettség 
pillanatából” csupán a jövőjébe képes haladni. A létező –
külső- vagy belső hatásra– legfeljebb a jövője irányát 
képes visszafelé kormányozni, új téridőfolyamat 
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útvonalon a jövőjébe haladva. „Nem lehet kétszer lépni 
ugyanabba a folyóba.” 
„Az időbeli szimmetria eredetét a termodinamikai 
folyamatokban valami módon közös, speciális 
kezdeti feltételekben kell keresnünk.” 
Új TF: Az Ős/energia végtelen működtető feszültségével, 
termodinamikai, stb., folyamatokban és velük együtt a lét-
, az értelem-, a funkció-, a tér-, idő-, szervezettség forma 
folyamatokkal együtt járó létezők változásai is 
végtelenek: Univerzumunk kezdeti feltételei kozmikus 
kódjában –Ősszubjektumában és Ősrobbanásában– 
találhatók. Az Ősrobbanást követően létrejött bármely 
létrendszer kezdeti feltételeit pedig a saját kozmikus 
kódjában lehet megtalálni. 

FK/1223. „...azt kell megtalálnunk, hogy mi a közös 
tulajdonsága a termodinamikai folyamatokat elindító 
kezdeti állapotoknak, ami az ezen kezdeti állapotok 
után kauzálisan fellépő, retardált mozgásokat élesen 
megjelöli az entrópianövekedés jegyével.” 
Új TF: A keresett közös tulajdonság a végtelen 
Ősenergiában /É/ található. (További érdeklődés esetén 
ld. az Új TF/III/M/tartalomjegyzékéből kiválasztott 
fejezetét) 
Univerzumunk Ősszubjektumának Ősrobbanása a közös 
jellemzője a termodinamikai-, és stb., folyamatokat 
elindító  –az energiaáramlás jelenlegi irányának 
megfelelő– kezdeti állapotnak. A lehűlés eddigi 
kényszerpályás negentróp folyamatában az energia mind 
bonyolultabb rend-szerkomponens rendszerekbe 
szerveződött kozmikus kódjuk szerint. Ennek 
folyamatában a külső környezet-változás hatása a 
rendszerek kényszerpályás változása: környezeti 
együttműködés –reakció-akció–, létszükséglet-reakció 
mozgás igényével.  
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„...a termodinamikai folyamatokat mindig /.../ 
gerjesztések indítják el.” „... az irreverzibilis 
folyamatok felléptét mindig erre vezethetjük vissza.” 
Univerzumunk ilyen eredő gerjesztése az Ősrobbanás. A 
bekövetkező rend szerint az eredő gerjesztés hatásait 
átadni képes rendszerkomponensek –önmaguk számára 
rendszerek– a külső környezeti hatásokkal reakció-akció 
együttműködéssel realizálják a Természet hierarchikus 
rendjét. 

FK/1225. „Ha a természetben nem is fordulnak elő és a 
laboratóriumban általában nem is valósíthatók meg 
az irreverzibilitást ‚elrontó’ speciális korrelációk, 
gondolatban könnyen meg tudjuk őket valósítani. 
Nem kell mást elképzelnünk,    mint hogy valamilyen ‚
tükörrel’ egy adott pillanatban egy test összes 
mikrorészecskéinek sebességét ellenkezőjére 
fordítjuk. Ettől az éppen lejátszódó irreverzibilis 
folyamat visszájára fordulna, ...” 
Új TF: Az állítás így nem helytálló. Minden 
rendszerkomponens önmaga számára rendszerfolyamat; 
Szubjektum.. A tükrözéstől az időfolyamat- a térfolyamat-
, szervezettségfolyamat a téridőszervezettség-folyamat 
nem fordul vissza. Csupán jövőjébe tartó 
létezésfolyamatában új úton –mint bármely jármű–, akár 
180°-os fordulatot is tehet, akkor is csak a jövőjébe 
haladhat 
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5. D. Dr. Jáki Szaniszló: VAN-E UNIVERZUM? c. könyve 
nyomán  A könyv jele: JU. 
JU/16. Einstein: „Az Univerzum teljes M tömege 

nézetünk szerint véges.  
Új TF: Az Univerzum teljes M tömege az energiájával 
együtt végtelen folyamat. Amennyiben az Einstein által 
bizonyított tömeg energia egymásnak megfelelősége 
fennáll. De itt felmerül a kérdés, hogy a kényszerpályás 
szervezettség növekedésével együtt járó többlet 
teljesítmény energiája hogyan jelentkezik és az 
energiamegmaradás elvével összeeggyeztethető-e?  

JU/31. R. C. Tolman: „a tudomány számára a kozmológia 
problémája abban van, hogy megkísérelje leírni és 
megérteni a fizikai univerzumnak mint egy egésznek 
/.../ struktúráját és viselkedését.” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia szerzője felfedezte a 
megoldást.54. 

JU/36. A. Liné: „az univerzum minden, ami létezik.” 
Új TF: Feltehetően csak az, ami az Univerzumunkban 
létezik. Meg kell különböztetni a Világmindenség, a 
Világegyetemünk és az Univerzumunk által kifejezett 
fogalmakat.55  

JU/50. „... egyes kozmológusok eltörölték a különbséget 
a létező és a nem létező, vagyis a valami és a semmi 
között. Az első formája ennek a 20-ik századi 
kozmikus bohózatnak /.../ az állandó-állapot 
elmélettel jött.” 
Új TF: A különbség eltörlése lehetetlen. 
„A Világegyetem létezésének bizonyítását nem lehet 
megfogalmazni a felfúvódó /.../ világegyetem 
elméletének keretében sem. /.../ kozmikus méretben 
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építettek egy logikai tévedésre, /.../ amit ráadásul 
forradalmi meglátásnak neveztek. /.../” 

JU/53. „nem lehet az univerzumot, mint igazi létezőt 
elgondolni, ha annak a „semmi” szerves 
alkotórésze.” 

JU/61. „... 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: Az Új Természetfilozófia I-V. kötetei a Valóságról 
feltárt felfedezéseikkel igazolni képesek, hogy nem volt 
hiába való a remény. 

JU/61. Ockham /.../ Isten közvetlen akcióját látta 
mindenütt. Ez késztette arra, hogy minden 
eseményben /.../ maga az Isten által végbevitt csodát 
lásson. 
Új TF: Minden eseményben energia működik. 
További érdeklődés esetén javasolható56  

JU/69. „... a kérdés, ‚Mi a véletlen?’, ontológiai feleletet 
igényel.” 
Új TF: A véletlen, a káosz –Jáki Szaniszlóval 
egyetértésben– a tudatlanságukat nemtudók hitvallása. 
De hogy valójában mi a véletlen és a káosz, és a 
helyzetnek mi a megoldása, –érdeklődés esetén–57  

JU/76. Bergson: „... az univerzum nem készíttetett, 
hanem folytonosan készül.” 
Új TF.: Bergson megértette, hogy amennyiben lenne 
első mozgató, úgy az nem lenne végtelen. Állításával 
érinti a folyamatosan Teremtő és teremtés gondolatát is. 
További érdeklődés esetén58  

JU/101. a „Summa theologiae-t Tamás Istennel kezdi, az 
Eggyel, és mindig Istent tartja a fókuszban, amikor 
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bárki, vagy bármi másról beszél. Ezért a teológia 
számára racionális tárgyalást jelent mindenről, amit 
Istenről tudunk, akár a természet, akár a kinyilat-
koztatás által” 

JU/101. Dionysius Areopagita, Szent Pál egyik tanít-
ványa írta: „Minden, ami létezik bizonyos értelemben 
egy, ...” 
Új TF: Már a maga korában meglátta azt, amire az Új 
Természetfilozófia is rátalált. Minden ami létezik 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum. Érdeklődés 
esetén javasolható59  

JU/101. Tamás szerint „a sokaság annyiban érthető, 
amennyiben egységet foglal magába.” 
102. „... az egy fogalma, /.../ a sokaság fogalma.” 
Új TF: Vagyis Dionysius megközelítette, de Tamás 
már akkor megértette, a Természet rendjét: A létező 
= energiarendszer folyamat. Rendszerkomponensekből 
áll, amelyek önmaguk számára ugyancsak rendszerek.60  

JU/102. Tamás „Sürget, hogy éles pillantást vessünk a 
partikulárisnak az univerzálisra vonatkozó 
különbségére, amelynek jegyében a partikuláris, 
vagyis az individuális megérthető.” 
Új TF: Az I/1, 4-5. fejezetek elolvasását követően 
közérthetővé válik a megoldás. 

JU/104. „Tamás részére az univerzum individuális 
dolgok sokasága, de olyan dolgoké, amelyek 
mindegyikében rend van, és amelyek mindegyike 
kölcsön-hatásba tud lépni a másikkal ugyanannak a 
rendezettségnek alapján. A dolgoknak rendje van 
minden másikhoz, és ‚ezért van, hogy minden dolog 
egy univerzumhoz tartozik.’ (Uo., Pars I, qu. 47, art. 3.)
” 
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„... a dolgok Tamás számára mindig teremtmények és 
Isten mindig a Teremtő...” 

„... ismerni annyi, mint ismerni a tárgyat oly 
mértékben, amennyiben valami egész vagyis az 
univerzalitás mutatkozik benne, Tamás azzal is érvel, 
hogy a dolgok egysége Isten teremtő aktusa 
racionalitásának következménye. Mivel Isten, aki a 
legfőbb racionalitás, egy okból teremti a dolgokat, a 
világ egy, ‚mivel minden dolgot egy rendre és egy 
célra kell viszonyítani.’ ” 
Új TF: A teremtő aktus racionalitása a teremtés 
értelmes tevékenysége, amely minden létező 
„téridőpillanatához” képest eredményez változást. 
Kifejtve a II/2: A létező funkcionális célszerűsége, 
működés-rendszere, teremtő alkotóképessége. c. 
fejezetben. 

JU/105. Tamás szavaival „minden teremtett dolog a 
Teremtő bizonyos világos szándéka alapján jön létre, 
mivel minden cselekvő céltudatosan cselekszik.” 

JU/105. Tamás „/.../ az univerzum létezése 
bizonyításának olyan részleteiről gondoskodott, mint 
/.../ a lehetetlensége annak, hogy a materiális egész 
legátfogóbbikánál hiányozhasson specifikus 
végesség vagyis behatároltság.” 
Új TF: Minden létforma, így az Univerzum is –mint 
létforma– véges, azonban a létezőben 
megnyilvánuló Lét-, a maga tulajdonságaival 
végtelen. Így nyilvánul meg minden létezőben az 
általános és az egyedi, valamint a véges és a végtelen.61  

JU/117. „... nem lehet egyenlőségi jelet húzni a 
gondolkodás, amit nagyon is befolyásolnak a logika 
vagy a matematikai azonossági relációi, és a külső 
valóság között.” 
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Új TF: A létezőt –ARSZO-t a környezet változásainak 
hatásai– kényszerítik „szubjektív természeti 
gondolkodásra”, és az eredménynek megfelelő 
magatartásra. A logika a létező sajátja. Javasolható a 
II/5: Természeti értelem „-gondolkodás-gondolat-ismeret, 
természeti tudat” c. fejezet elolvasása./ 
A „természeti matematika” a Természet-, a természeti 
értelem legáltalánosabb rendszernyelve. Amely a lét-, a 
létezők-, −ARSZO-k− a létezés-, a környezet-, a 
szervezettség-, a téridőfolyamat-, stb. viszonyok kifejezé-
sére, kommunikációjára és rendszerező elhatárolására is 
alkalmas. Nem-csak emberi számokkal fejezhető ki, 
hanem a különböző szervezettégi szintek különböző 
objektumainak, sajátos viszonyaiknak, mennyiségeinek, 
arányainak, eredményeinek, hiányainak, többleteinek, 
feszültségeinek, hatásainak, változásainak, stb., stb. –
minden megnyilvánulásának– kifejezésére szolgál. 
Alkalmas természeti tudás segítségével működnek 
együtt. A természeti matematika nyelvén értelmezhetők, 
és fejthetők meg.62. 

JU/118. „Csak, ha /.../ elfogadják a külső valóság 
elsőbbségét, bocsátkozhatnak vitába másokkal az 
Univerzum olyan bizonyításáról, amely az anyag 
létezésének észleléséből indul ki /.../ az anyagot meg 
lehet számolni, /.../ Ez természetesen csak egy oldala 
annak a szabálynak, amely minden filozófia alapja 
kell, hogy legyen.” 
Új TF: Az anyag csupán a létezés anyagi szervezettségi 
szintjén megjelenő tárgyiasult energia-, végső soron az 
Ősenergia megnyilvánulása. Univerzumunk- és  minden 
rendszerkomponense −Egy-től Egy-ig- Ősszubjektumunk 
–mint EGY– Ősrobbanásától a következő Univerzum 
Ősszubjektumáig tart. Átfordulása a következő 
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Univerzum nyitányát jelenti. Az Ősenergiának nincs 
szinguláris végződése. 

JU/119. „Van /.../ ma egy újszerű megjelenése, amely 
olyan ezoterikus hivatkozásokba ütközik, mint a 
világ-vonalak, nulla ponti oszcillációk a kvantum-
mechanikai vákumban, és hasonlóak. Ezek a 
kifejezések tudományos csillogásuk miatt 
alkalmasak, hogy olyan tényezőknek tekintsük őket, 
amelyek létre tudnak hozni anyagi valóságot és 
éppúgy annak teljességét, vagyis az Univerzumot. 
Sajnos, még a primitív platonizmus olyan nagyon is 
durva új meg-jelenése is hitelt talál, amely néhány 
modern tudományos kozmológust arra a kijelentésre 
késztet, amint láttuk, hogy bonyolult egyenletek 
felírásával betű szerint univerzumokat képesek 
teremteni sem-miből. Csak, ha valaki /.../ bedől ennek 
a csillogásnak, fogja kevésbé meggyőzőnek tartani, 
hogy a gondolkodás kiindulópontja a reális anyagban 
gyökerezik.” 
Új TF: A gondolkodás alapja a LÉT-ben és a 
létezésben gyökerezik. Egyebekben egyet kell érteni. 

JU/120. „Egy külső valóság igazsága /.../ elemi igazság, 
...” 
Új TF: Univerzumunk és rendszerkomponensei nem 
léteznek a domináns külső valóság nélkül. A külső 
környezet megváltozása a létező és közvetve belső 
környezete számára is új létszükségleteket, új célokat, 
alkalmazkodáskényszert teremt.63  

JU/122.  „... a potenciálisan végtelen számok, azaz 
Cantor transzfinit számai érdekelhetik a tiszta 
matematikusokat, de nem a fizikusokat, akik a 
valóságos anyaggal foglalkoznak. Ezt a 
meggyőződést különös erővel fejezte ki Hilbert, a 
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nagy matematikus, aki szerint az ilyen potenciális 
végtelen, a valóságban sehol sem található.” 
Új TF: Hilbert a maga korában feltehetően nem 
fedezhette fel pontos meghatározottsággal a potenciális 
végtelen lehetőségét, mert az akkori tudományos 
felfogás még nem ismerte a végtelen Ősenergia, a véges 
létformák létrend-szerét. Az Ősszubjektum, az 
Ősrobbanás, a ciklikus Univerzum és Világegyetem 
fogalmát és, hogy az –Univerzum ciklikus– változásai 
EGY-től EGY-ig tartanak. 

JU/126. „A valóság figyelembevétele elsődleges 
cselekmény, amely nem bizonyítható semmi mással.” 
Új TF: A Valóság a Valóság észlelésével bizonyítható, de 
ha nem észleljük az nem jelenti azt, hogy nincs. 

JU/129. „Bármennyire is nyitott legyen az a 
négydimenziós sokaság, amelybe az anyagot 
helyeztük, az anyag összessége, amelyet be tud 
fogadni, nem lehet végtelen mindaddig, amíg az 
anyag megszámlálható.” 
Új TF: A válasz kissé hasonlít a 122-höz. Az anyag 
minden létformája az anyagi szervezettség szintjén 
tárgyiasult energia. Ezért célszerű, ha az anyag szó 
használatát mellőzzük. 
Minden létező a létezés-sajátosan hierarchikus 
rendjének megfelelően tárgyiasult energiarendszer –a 
maga rendszerkomponenseivel és elvileg– 
matematikailag meghatározható mennyiségű energiát 
foglal magában. Ez Univerzumunkra is vonatkozik. 
A létezőkbe tárgyiasult energia –az energia végtelen 
feszültségéből eredően– állandóan változó 
létezésfolyamat, amely a létformák kényszerpályás 
sajátossága. 
Univerzumunkban az Ősszubjektum az EGY, amikor 
egyetlen létforma létezik, energiaállapotban, az EGY-nek 
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megfelelő energia-mennyiséggel. Majd Ősszubjektumunk 
Ősrobbanása, tágulása, lehűlése nyitotta meg a 
különböző létformák kifejezhetetlen 
sokaságának−önmaguk számára EGY-nek− 
kényszerpályás energiatárgyiasulási folyamatát és ± 
szerveződését, amely jelenleg is tart. Lényegében az 
energia tárgyiasulás-, átalakulás- és megmaradás 
természeti törvényei szerint. Részletesebben kifejtve az 
Új TF/III/M/3. fejezetben. 
Visszatérve az állításra, az energia összessége 
feltehetően Univerzumunk rendszere és rendszer-
komponensei összességében az állandó 
változásfolyamat ellenére sem változik, tehát az 
Univerzum energiájának „mennyisége véges”, azonban 
az mégis végtelen, mert az Ősenergia végtelenül pulzáló 
változásfolyamata azt végtelenné teszi.  
Másrészt, ha vizsgálat tárgyává tesszük az 
Ősrobbanást követő energiaszerveződés folyamatát, 
úgytűnik, mint ha a Természet változása –a mind 
bonyolultabbá váló szervezettség növekedésével együtt 
járó– mind bonyolultabb problémamegoldásaival; a 
természeti értelem, a természeti tudás optimális 
fejlesztését célozná. Ezzel mi lehet a célja? A jövő 
optimális problémamegoldása? A kiút?! 

JU/131. „... miként lehet tudni, hogy az anyagi dolgok 
egy Univerzumot alkotnak?” 
Új TF: Az ad 129. szerint. 

„... miért szorítkoznak a fizikai kölcsönhatások 
specifikus mintákra, miért korlátozódik az anyag 
igazán specifikus struktúrára, /.../ például a 
kiválasztási szabályokban, amelyeket általánosan 
alkalmaznak a kvantummechanika területén.” 

Új TF: Az Univerzum hierarchikusan felépített 
rendszerek és rendszerkomponensek –de önmaguk 
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számára Szubjektumok– funkcionális rendszere. Ezek 
memóriával rendelkeznek és az Ősrobbanás óta tartó 
környezet-változásaikkal összefüggésben korszerű „
jelenpillanatukig” fejlődésük során különböző 
szervezettségi szinteket értek el. A kozmikus úton 
Szubjektum-Objektum relativitás viszonyban. 
Ebben a kapcsolatkörben keresendő a speciális 
struktúrák és a kvantum-mechanika állítólagos 
érthetetlenségének titka.64  
A tárgyiasult energia szervezettségével összefüggő 
kölcsönhatások megnyilvánulásai csak ebben a körben 
léteznek. A rendszerek tárgyiasult energiasajátos 
szervezettsége és természeti funkciója egyben a tér- és 
idő-folyamat megnyilvánulása is. Az általános korlátozás 
a rendszerek hierarchikus rendszerkapcsolataiban, 
folyamataiban; együttműködésében nyilvánul meg. 
„Az anyag eloszlása a térben egy másik formája a 
korlátozásnak. Akárhol nézzük, a fizikai valóság 
olyan, mintha különféle korlátozások hálózatába 
lenne fogva, ami egy általános korlátozás jelenlétét 
sejteti. Ilyen korlátozás egységet teremt a 
sokaságban.” 
Új TF: Az anyag eloszlása változó tárgyiasult és 
együttműködő energia eloszlást jelent a fentiek szerint. 

JU/132. „... a tudomány nem tehet ellenvetést egy 
szigorú totalitás eszmélye ellen addig, amíg ez a 
totalitás megszámlálható. A bizonyítás meggyőző 
jellege méginkább növekszik, ha megfontoljuk, hogy 
a tudomány ameddig az egész számokkal dolgozik, 
nem tehet ellenvetést egy olyan totalitás ellen, amely 
tudományosan teljesen következetes.” 
139. Einstein: „El tudom képzelni, hogy Isten egy 
törvények nélküli világot alkotott: röviden káoszt. De 
az a gondolat, hogy a statisztikus törvények 
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véglegesek és, hogy Isten sorsot húz, számomra 
nagyon ellenszenves.” 
Új TF: Einstein nem értett egyet, de megoldás hiányában 
nem tudta megcáfolni. A cáfolat65  

JU/133. „... kell lennie reálisan létező dolgoknak, hogy 
lehessenek reálisan kvantitatív tulajdonságaik. De ez 
pontosan az a feltétel, amelyet nem lehet 
összebékíteni a kvantummechanika koppenhágai 
értelmezésének ontológiaellenes előfeltevéseivel. Itt 
az embert arra szólítják fel, hogy elmossa a 
különbséget a létező és nem-létező között, azzal a 
logikus eredménnyel, amely legújabban végső 
formáját a kvantum-teremtés eszméjében nyerte el.” 
„A szekularizált nyugat már hosszú ideje 
érzéketlenné tette magát, az ontológiai valóság 
/.../ iránt. Mivel képtelen értékelni ezt a csodát, a 
Nyugati Világnak egy helyettes ‚csodát’ kellett 
keresni, ...”  
Új TF: A kvantummechanika koppenhágai 
értelmezésének ontológiaellenes előfeltevéseivel nem ért 
egyet. 

JU/134. „Egy kvantum-teremtés által létrehozott 
univerzum eszméje annak az intellektuális 
zsarnokságnak végső formája, amellyel az 
úgynevezett tudományos gondolkodás teljes 
vakságot erőszakol ránk...” 
„Ettől a vakságtól való megszabadulás az alapvető 
feltétel /.../ a következő lépés megtevésére.” 
Új TF: Egyet kell érteni Jáki Szaniszló 133, 139-140. és 
134. oldalakról vett idézeteinek mondanivalójával. 

JU/135. Burtt megjegyzése: „...egy kielégítő kozmológiát 
csak akkor írhatunk, amikor már kialakult egy 
kielégítő filozófia az értelemről” 
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Új TF: Burtt állítása igaz. Az Új Természetfilozófia 
egységes világrendszerét és a létezők kapcsolatait, 
együttműködését, stb. nem lehetett volna enélkül 
feltárni.66  

„Ami valóban szükséges, az a valóság iránti 
érzéknek megszabadítása a burjánzó idealizmus 
szorításától /.../, melyek szerint mintha az egyenletek 
és koordináta-rendszerek volnának a valóság alapjai 
és ennélfogva magának az univerzumnak a teremtői.” 

Új TF: Az Ember a maga „törvényeit” a Természet 
sorozatosan ismétlődő eseményei alapján fogalmazta 
meg, és a maga helyzetében ezeket általában 
eredményesen használja. Ha valamely problémát nem 
tud megoldani kitalálnak különböző racionálisan 
nem bizonyított elképzeléseket Azonban ettől, azok 
nem válnak a természeti működés meghatározóivá..  
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6. D. Dr. Jáki Szaniszló ISTEN ÉS A KOZMOLÓ-GUSOK c. 
könyve nyomán. A könyv jele: JI. 
JI/60. „Az Univerzum tárgya egy specifikus mindent 

átfogó mozgásnak.” 
Új TF: Az Ősenergia végtelen feszültségének mozgató 
tényezői átfogják a Világegyetemet-, Ősszubjektumunkat, 
és az Ősrobbanásával létrehozott Univerzumunkat minden 
rendszerkomponens energiarendszer-folyamatával 
együtt.67 

JI/87. „A kozmikus mulandóság emlékeztet a lét igazi 
alapjára, amely az Isten.”68. 

JI/92. „Az Univerzum alapjául szolgáló ontológiai valóság 
lényegében nem különbözhet az Univerzumtól, hogyha 
szükségszerű kapcsolatot követelünk meg a kettő 
között, vagyis: egyik sem létezhet a másik nélkül.” 
Új TF: Az Ős/energia ⇒ Világmindenség ⇒ Világegyetem-
⇒ Ősszubjektumunk Ősrobbanásának hatására létrejött 
Univerzumunk és rendszerkomponenseinek ontológiai 
való-sága összefüggés-rendszer folyamat. (ld.: Új 
TF/III/M/3. f.).  
A LÉT valósága funkciókba tárgyiasult energia-
rendszerfolyamatokban, a létezők −ARSZO-k− lét- 
működés- és szervezettségformáiban mutatkozik meg. Az 
Univerzum és külső-, belső rendszerkomponens-
rendszerfolyamatai is ilyenek. 
Függetlenül attól, hogy az Ember a nagyságokat, a 
parányokat, a bonyolultságokat mérni- és megérteni tudja-
e, minden rendszerfolyamatnak és rendszerkomponens-
folyamatnak meg vannak a természeti paraméterei, a 
helye, a külső- és belső környezeti összefüggései. 

JI/110. „A fizikus csak olyan filozófiából tud tanulni, amely 
a valós világba ágyazódik.” 
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JI/149-172. A „véletlen” problémaköre. 
Új TF: Nincs véletlen, nincs káosz, csak meg nem értés69.  

JI/173. „A relativitáselmélet, a fizika legabszolútistább 
elmélete, úgy tűnik, nem okoz semmi problémát 
Istennek, az Abszolútnak. De még Ő sem tud mit 
kezdeni azzal, ami önmagában ellentmondás, 
nevezetesen megérteni a káoszt, amit nem lehet 
definícióval meghatározni, s így érthető jellemzői sem 
lehetnek.” 
Új TF: Véleménye eltérő. A relativitáselméletnek nincs 
szüksége megérteni a káoszt, mert a természetben 
káosz nem létezik. Csak Szubjektum — Objektum 
viszony és a Szubjektum, mint megfigyelőnek az elégtelen 
ismerete az objektumokkal kapcsolatban. A megfigyelő 
ezért lát eseményeket, összefüggéseket a saját 
nézőpontjából káosznak. Mert nem érti-, nem ismeri, 
működésük keresett jellemzőit. Ezért kénytelen 
statisztikai módszerrel számolni.  
Einstein erre nem jött rá, mert a megoldást nem a 
természetfilozófia, hanem természettudományok-, és a 
matematika gondolat világában kereste. A megoldás70. 
159. old. „A filozófusok fizikával kapcsolatos 
tudatlansága csak a fizikusok filozófiai járatlanságával 
hasonlítható.” 

JI/195. „De vajon az evolúciós elmélet, amely szerint 
minden anyag, nyújthat-e logikai alapot a 
gondolkodás, mint az élő anyag egy formájának 
megjelenéséhez, mely nincs alávetve a fajok 
kialakulásával kapcsolatos törvényeknek?” 
Új TF: Az anyag szervezettsége az energia szervezettségi 
szintjének megfelelő tárgyiasult létformája. Nemcsak a 
fajok, hanem minden szervezettségű minden létező alá 
van vetve a kialakulásukkal kapcsolatos létezés 
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törvényeknek: genetikai információ, kozmikus út,  
kozmikus kód, örökletes üzenet, kezdeti feltétel. „Jelenlegi” 
helyzet,  létszükséglet, környezeti együttműködés, 
±változás ⇒ fejlődés. Nem csupán az élő anyag, hanem 
minden létező rendelkezik funkciójának és 
szervezettségének megfelelő természeti értelemmel, az 
önmegvalósítás és a szervezettségének megfelelő „
gondolkodás” képességével. Minden létező alá van vetve 
a kialakulásával kapcsolatos törvényeknekl71.  

JI/204. „A nyelv –mely oly annyira nélkülözhetetlen a /.../ 
tudományhoz– „természetes” eredetére vonatkozó 
nagyszámú, ám teljesen elégtelen elmélet az állatok 
beszédének megjelenését nem teszi elkerülhetetlen 
folyamattá. 
Új TF: A természeti nyelvek használata a létezők 
−ARSZO-k− létezésének, környezeteikkel való 
kényszerpályás együttműködésének létfeltétele. 
Elkerülhetetlen folyamat. A nyelvek változása és mind 
bonyolultabb nyelvrendszerek kialakulása ezzel függ 
össze. Mégpedig a létezés teljes keresztmetszetében. Ez 
természetesen az Emberre és az állatokra is vonatkozik. 
Univerzumunkban a létezők kozmikus kódjainak 
hierarchikus rendjében a korszerű nyelvek a megelőző 
nyelvekre épülnek. A környezettel való együttműködés 
során a kommunikálás komplex természeti nyelveken 
történik72. 

JI/204. Az „evolúció” fölemlegetése, vagy inkább varázs-
igéje az a megédesített csodaszer, mely csillapítja a 
kulturális, és végső soron a tudományos fejlődés 
szükségszerűsége körül gyötrő kétségeket. 
Új TF: A tudományos fejlődés szükségszerűsége nem 
kétséges. És nem csodaszer. Az Ember Tudománya 
önmaga számára Szubjektív Objektum — vagyis 
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létezőként −ARSZO-ként− kell funkcionálnia. Létezése: 
külső- és belső környezetváltozása helyzetváltozását 
eredményezi, a maga kényszerpályás létszükségleteivel-, 
problémamegoldás igényével, értéktöbblet előállítással ⇒ 
fejlődéssel. 
A folyamatosan teremtő változásfolyamat szükségessé 
teszi minden létező számára, hogy a létezést azonos 
törvény szerint működőnek; a saját jövőjébe tartó ± változó 
irányban fejlődőnek tekintsék. 
A Tudomány, a Filozófia, a Vallás az objektív 
igazságok letéteményese kell, hogy legyen, ha 
meg akarja valósítani önmaga hitelességét. 

JI/215. „... a kozmológiai istenérv jelentős támogatást 
kaphat a modern tudományos kozmológiától, 
amennyiben az úgy foglalja magában a kozmosz 
valóságát, mint a tudomány igazi tárgyát, és 
megkülönböztetett módon specifikus entitásként tárja 
fel. De a kozmológiai istenérv nem azon a ponton 
kezdődik, ahol az emberi gondolkodás átfogja az 
Univerzumot.” 
Új TF: Rátapintott a lényegre, az emberi tudomány igazi 
tárgya a kozmosz és benne az Ember és környezeti 
valósága, ahol megtalálhatja a Tudományát, megértheti a 
Filozófiáját, és a Mindenség Istenét73.. 

JI/216. „A modern tudományos kozmológia már 
tulajdonképpen bebizonyította, hogy /.../ minden létező 
természetes tárgy, a kémiai elemektől a galaxisokig, 
néhány önmagában nagyon specifikus, ideiglenes 
kezdeti feltétel szükségszerű kivitele.” 
Új TF: Minden létező természetes tárgy, –Absztrakt 
Reális Szubjektív Objektum–, önmaga számára 
Szubjektum. De nem csupán a kémiai elemektől a 
galaxisokig, hanem a Természet teljességében; 
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Ősszubjektumunk Ősrobbanásától Univerzumunk- és 
létezésfolyamata keresztmetszetének minden 
megnyilvánulásában, beleértve a térenergiákat is. 

JI/219. B. Bosanquet /.../ számára minden „konkrét 
univerzálé”, vagyis minden dologhoz kapcsolódó el-
képzelés egy világ, /.../ a világnak egy alosztályába 
tartozó tagja: „A világ illetve a kozmosz olyan 
rendszer, amelynek minden egyes tagja ex hypothesi 
különböző, mindazonáltal éppen a különbözőségüknél 
fogva járulnak hozzá a különbözőséget alkotó 
egységhez.” „... olyan világ alakját öltik fel, ahol a 
tagok is világok.” „... olyan makrokozmosz ez, mely 
mikrokozmoszokból áll.” 
Új TF: Az idézetből kitűnik B. Bosanquet már 1912-
ben meglátta az alapigazságot. Amit az Új 
TF csak közel nyolcvan évvel később fedezett 
fel, azonban az Új TF megjelent köteteiben a minden 
létezőre kiterjedő mindenségelméletet, és az energetizmus 
filozófiájának természeti igazságait is feltárta. 

JI/220. „... ha az embernek jelentéssel kell bírnia, ez nem 
megy az Univerzumtól elszigetelten. Az ember csak 
akkor fog minden cselekedetében és gondolatában 
szilárd, és valóban nem közömbös alapot találni, ha az 
értelmet az egésznek, vagyis az Univerzumnak a 
kontextusában keresi.” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia ezt az elvárást is teljesíti74. 

JI/221. „A biztonságos Isten felé fordulás sohasem jelent-
heti az Univerzumtól való elszakadást.” 
Új TF: Érdeklődés esetén javasolható: a 14. f. A 
Mindenség Istene c. fejezet elolvasása. 
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7. D Dr Jáki Szaniszló a magyar kiadás címe: 

KRISZTUS, EGYHÁZ, A könyv /jele: JK. 
JK/28. „Keresztényhez illő az a várakozás, mely azt áhítja, 

hogy a keresztények az igaz tények oldalán álljanak, 
melyek között ott vannak az igazi természettudomány 
tényei is. S az igazi tények oldalán állva ott fogják 
találni Krisztust, a legnagyobb tényt.” 

JK/31. „A teológusoknak még meg kell tanulniuk, hogy a 
kozmosz, illetve az univerzum tudománya többet 
követel a teológiai perspektíváknál és a teológiai ékes-
szólásnál. Az univerzum a valódi, a pontos és 
tapasztalati tények összessége, melyek kezeléséhez 
többre van szükség, mint jó szándékra és kegyes 
szavakra.” 

JK/32. Arisztotelész „Számára minden földi mozgás az égi 
szféra mozgásának folytatása, mely azért mozog 
folyamatosan, mert a vágyakozáson keresztül 
kapcsolatban van az Elsődleges Mozgatóval.” 
Új TF: A vágyakozás helyett feltehetően létszükségletre 
gondolt. Már akkor meglátta minden földi létezés lényegét. 
„Arisztotelész három ízben utasította el a semmiből 
való teremtés gondolatát, mint olyat, ami nem 
egyeztethető össze a panteizmussal, ahol a világ 
szükség-szerűen örök. Az arisztotelészi kozmosznak 
nincs kezdete sem ontológiailag, sem pedig az 
időbeliség szempontjából.” 

JK/45. „A történelmet három nagy monoteista vallás –a 
judaizmus, a kereszténység és az iszlám– alakította 
hatásosan. Két vallástípus közötti fő különbség a 
kozmoszról alkotott magyarázatukban rejlik. A „
kozmikus vallás számára a kozmosz inkább önmaga 
oka. A monoteista vallás számára a kozmosz léte 
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feltárja a Teremtő létét. A kozmológiai istenérv 
vonzotta azokat a zsidó, muzulmán és keresztény 
gondolkodókat, akik arra vágytak, hogy hitük alapjain 
racionalitással találkozzanak.” „Különösen fontos ez a 
kereszténységet tekintve.” „Mindegyik hittétele a 
mindenható Atyára történő utalással kezdődik, ám 
ennek /.../ csak akkor van értelme, ha a 
világmindenség, dolgok összessége, kozmosz, illetve 
univerzum.” 
Új TF: Az Új TF felfogása: 

 a kozmikus vallás összefüggésében a kozmosz 
annyiban önmaga oka, amennyiben a végtelen LÉT = 
Ősenergia kozmikus mozgását realizálja. 

 a monoteista vallás összefüggésében a kozmosz 
feltárja a teremtő létét... Ez természetes, de nem 
tartalmaz ellentmondást a „kozmikus és monoteista” 
vallások között. A Mindenség Istene a LÉT az 
Ősenergia. 

JK/55. ”A panteisták kozmosza az elképzelések szerint 
örök, ám nem lehet meggyőzően az, ha nagymértékű 
változásnak van alárendelve.”  
Új TF: Létformája véges, léte és változása végtelen. 

JK/71-72. „Kultúránknak az a meglehetősen szerencsétlen 
szokása, hogy csak akkor fordít figyelmet alapvető 
filozófiai igazságokra, amikor azokat egy prominens 
tudós neve fémjelzi.”  
Új TF: Ezt a problémát az Új Természetfilozófia is 
szenvedi. 

JK/73. „Némi filozófiai érzékenység szükséges ahhoz, 
hogy feltűnjön: a modern tudományos kozmológiának 
miért van szűksége olyan részecskékre melyek –míg 
mint fizikai erő szerepelnek– megfigyelhetetlenek.” 
Új TF: Miért van szükség arra, hogy éppen a fizika, a 
kozmológia, a matematika –a ráció tudományai– 
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vezessenek be misztikába burkolt irracionális hittételeket, 
amelyek a nem-tudás gyümölcsei! 

JK/80. „Ha a halmazok közül az egyik gondolkodik, /.../ 
akkor a másiknak is rendelkeznie kell ezzel a 
tulajdonsággal, még akkor is, ha ez a másik halmaz 
nem más, mint elektromos áramkörök esetleges 
egymásba kapcsolódása.” 
Új TF: A saját szervezettségi színvonalán minden létező 
–minden funkcióba tárgyiasult energiarendszerfolyamat– 
gondolkodik.Georg Cantor megfogalmazása szerint a halmaz 
“ a dolgok egészként elgondolható, felfogható összessége”. 
Ez tartalmában a rendszernek felel meg A maga 
funkciója és szervezettségi színvonalán minden rendszer-
folyamat −ARSZO− rendelkezik a gondolkodás 
képességével. Pl.: a vírus képes szervetlen létformából szervesbe 
alakulni. A nyálkagomba növényi és állati jellegzetességeket mutatva 
intelligenciával is rendelkezik, stb. 

JK/81. „... lehetetlen megkomponálni a szellem fizikáját 
anélkül, hogy az ember fizikainak tételezné a 
szellemet. Mármost, ha a szellem fizikai valóság, 
semmit sem lehet felhozni az erős AI-állítás ellenében.
”  

Új TF: A szellem létezősajátos változás folyamatban 
kialakult értelmi képességek szubjektív kölcsönhatás 
változást érzékelni-, értékelni-, reagálni- és 
kezdeményezni tudó természeti értelmi képessége: 
potenciális civilizációs szellemi energia, szellemi 
munkaképesség valósága. A végtelen LÉT 
elválaszthatatlan tartozéka és egyben önmaga is 
létező. 

Minden létezés értelmes rendszerfolyamat. 
JK/82. Penrose ahelyett, hogy „azzal a döntő kérdéssel 

foglalkozna: vajon a matematikai tulajdonságok 
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teremtik-e a dolgokat, vagy előbb vannak a dolgok és 
csak utána matematika, ...” 
Új TF: A matematika nem létezik létező nélkül, 
önmagában nem teremt. A természet matematikája –
felhasználója számára– csupán a létezőt és viszonyait 
kifejezni–, a létezést és a létezéssel összefüggő 
folyamatok kommunikációját, közvetíteni, sajátosságai 
révén segíteni képes általános természeti rendszernyelv.  
Einstein: „a jelen, a most megtapasztalása és az azon 
alapuló személyes azonosságtudat nem tartozik a 
fizika hatáskörébe.” 
Új TF: Lényegében ezek természetfilozófiai 
tisztázatlansága volt a fő-oka annak, hogy elméletét nem 
tudta továbbfejleszteni. 

JK/89. „Ha Heisenberg egyszerűen műveleti 
pontatlanságnak nevezte volna a határozatlansági 
relációt (mert csupán erről van szó!), /.../ a 
kvantummechanika koppenhágai félreértelmezésének 
vethetett volna gátat. A félreértelmezés /.../ az operatív 
számítási műveletektől az ontológia felé tett téves és 
elhamarkodott lépésen alapszik.” 
„A ‚csúsztatást’ könnyű felfedezni, ha a Heisenberg-
elméletet a következőképpen írjuk le: olyan fizikai 
kölcsönhatás, amely a fizika (jelenlegi vagy jövőbeli) 
eszközeivel pontosan nem mérhető, nem történhet 
meg pontosan.” „A tévedés abban áll, hogy a 
‚pontosan’ szót nem matematikai műveleti, hanem 
ontológiai értelemben alkalmazzák.” 
Új TF: Bármely létezés és viszony független attól, hogy az 
Ember fizikájának eszközeivel mérhető-e, vagy az Ember 
elégtelen tudásával-, képességeivel megérthető-e! 
„A csalás két nemzedék alatt szabályszerű kozmikus 
dimenziókat öltött.” 
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JK/84. „Penrose minduntalan ‚titkokat’ lát, melyeket 
kizárólag ‚kvantummágiával’ lehet megfejteni.” „... 
feledve, hogy Eddington –ennek a mágiának az egyik 
első alkalmazója!– már fél évszázaddal ezelőtt 
badarságnak bélyegezte az effajta kísérleteket.” 

JK/85. Penrose „... egy szuperfizika kialakulását vázolja 
fel (amely még az algoritmusokat is felülmúlja), hogy 
megvédje azt az állítását, miszerint egyedül a fizika az, 
az eszköz, amellyel a gondolati folyamatokat 
magyarázni lehet és kell.” 
Ez a szuperfizika „Penrose kristálygömbje szerint a 
szuper-valószínűségi elmélet lesz, amelybe totális 
véletlenszerűségi hányadost épít be.” 
„De mire gondol Penrose? Ha a totális véletlen-
szerűséget az ontológiai okság hiányaként fogja fel, 
akkor jó filozófus, de rossz fizikus. Ha egy végső 
káosz jár az eszében, amelyben nincsenek stabil 
paraméterek, akkor ezzel elvet minden –modern és 
klasszikus– statisztikus fizikát.” 
Új TF: A totális véletlenszerűségi hányados legfeljebb 
finomíthatja a korábban elért valószínűség mértékét, totális 
eredmény nélkül. 
W.R. Thomson kijelentvén: „egy puszta véletlenre 
épülő világnak nincs pozitív jelentéstartalma.” 
„A filozófia semmibevétele /.../ katasztrófákhoz 
vezet még a fizikában is.” 

JK/92. „... Ágoston számára az értelem 
megbízható következtetéseinek 
engedelmeskedni annyit jelentett, mint 
dicsőíteni Istent, ...” 
„... azt az elvet vallotta, hogy ratio aliquantulum 
semper precedit. A legmélyebb isteni 
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misztériumokat is csak akkor lehet hinni, ha az 
értelem már valamit megismert és kimutatott 
belőlük.” 

JK/93. „... a XX. századi tudományos kozmológia meg-
mutatta, hogy létezik ez az univerzum.” 
„... nemcsak a keresztény dogmatika, hanem a 
keresztény etika is az univerzum teremtett 
voltában találja alapját.” „... a misztériumok 
sohasem lehetnek ész-ellenesek.” 

JK/94. „... a modern, Einstein általános 
relativitáselméletén alapuló, tudományos kozmológia, 
mely úgy tekinti az univerzumot, mint gravitációs 
kölcsönhatásban levő dolgok teljességét, megbízható.
” 
„Az ún. végtelen newtoni univerzum, ami a XIX. század 
végének terméke, lehetetlenségnek bizonyult, mivel 
benne a gravitációs potenciál minden pontban 
végtelen. Ilyen univerzum nem létezhet.” 
Új TF: De igen. Az Ős/energia végtelen 
feszültségének működtető ereje a gravitációval együtt 
végtelen.  
„... 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.” 
Új TF: Valóban, a Természet-, a Tudomány-, a 
Természetfilozófia nyelvén az Ős/energia –Univerzumunk 
konkrét esetében Univerzumunk Ősszubjektumának 
Ősrobbanása.– az isteni Teremtő. A teológia nyelvén a 
LÉT, a Mindenség Istene, a Teremtő. Az Új 
Természetfilozófia azt állítja, hogy a LÉT és az isteni 
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Ős/energia sajátosan egymásnak megfelelnek. A 
Teremtő teremtése környezeti ráhatással 
teremtésfolyamatban történik. 

JK/95. „Az univerzum a modern tudomány tükrében /.../ 
sajátos valóság. Ilyen univerzummal szemben az 
ember csak két dolgot tehet. Vagy elfogadja teremtett 
voltát, vagy belebonyolódik olyan spekulációkba, 
amelyek tudományos máz alatt arcátlanul metafizika-
ellenesek és néha ijesztően tudománytalanok is. Ezen 
spekulációk egyike egy olyan univerzum feltételezése, 
amely öröktől fogva oszcillál és oszcillálni fog mind-
örökké.”  
„Ennek az univerzumnak az ára az entrópiatörvény-
nek, a fizika alapvető és egyetemes törvényének 
tagadása”  
Új TF: Ez az állítás sem helytálló. 
A teremtett Univerzum Jáki Szaniszló szerinti értelmezése 
is spekuláción alapuló állítás. Már Epikurosz (i. e. 460-370) 
Hérodotoszhoz írott levelében leírta „A csalódás és a 
tévedés oka mindig a hozzágondoltban van.” Az oszcilláló 
Világegyetem nincs ellentétben a teremtés tényével, 
csupán a végtelen Ős/energia –az Atya Isten–, valamint 
Ősszubjektumunk –a Fiú Isten, a Teremtő– Univerzumunk 
egész történetében bizonyíthatóan érvényesült, és a ma is 
érvényesülő folyamatos teremtés elvét vallja. 
Az Ember, a maga törvénynek nevezett állításait a 
Természet viselkedésének ismétlődő sorozataira alapozva 
fogalmazta meg és azokat létidejüktől függően sikeresen 
alkalmazza. Így múlnak el régi törvényszerűségek és 
születnek új törvényszerűségek, amelyek bizonyos ideig 
úgy viselkednek, mintha ők irányítanák a működést. Ebből 
azonban nem vonható az a következtetés, hogy ezek a 
Természet változásával együtt múló törvények irányítják a 
Természetet. 
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JK/102. Ősi keresztény meggyőződés „hogy az egész 
látható világ vagy kozmosz tiszta és nyilvánvaló 
alapot nyújt a Teremtő fölismeréséhez.” 

JK/103-104. „A Pápai Tudományos Akadémiát azzal a 
meggyőződéssel alapították, hogy a tudomány út 
Istenhez, ...” 
„... az arisztotelészi kozmológia döntő tétele szerint 
az univerzum és annak mozgásai örökkévalóak. 
1215-ben a IV. Lateráni Zsinat ünnepélyesen 
dogmává nyilvánította azt az ősrégi katolikus hitet, 
hogy az univerzum múltjának története véges. Ez a 
jelentése az „időben való teremtés” kifejezésnek.” 
Új TF: Univerzumunk –mint véges létforma– múltja és 
jövője valóban véges, azonban változó léte az Ősenergia 
végtelen folyamatában végtelen. 
Az Ős/energiával együtt az értelem, a gravitáció-, az idő-
folyamat-, a térfolyamat-, a funkció- és szervezettség-
folyamat is végtelen. A  funkciótéridőszervezettség 
folyamat csupán azért véges, mert véges létformához 
kötött.75.  
„... Oxfordban és Cambridge-ben a fontosabb fizikai 
tanszékek egy részét ma is természetfilozófiának 
nevezik.” 

JK/105-106. „Alexandriai Philontól /.../ kezdve a zsidó 
teológusok nagyon vonzódtak ahhoz a platóni 
ideához, hogy a Teremtő démiurgosz volt, aki egy 
öröktől létező formátlan anyagból alkotott, hogy 
megteremtse ezt az univerzumot...”  
Új TF: Akkor még nem ismerték az energiát-, az 
Ős/energiát, de megsejtették. 
„Sokkal jobban ismertek a muzulmán gondolkodók, 
különösen az averroisták, akik kifejezetten elfogadták 
az univerzum arisztotelészi örökkévalóságát.”  
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„Ezért nem meglepő, hogy mind a zsidó, mind a 
muzulmán értelmiség kezdettől fogva hajlott a 
panteizmusra.” 

JK/107. „Nem kisebb egyéniség, mint Einstein vallotta be, 
hogy az ő tudományos munkássága realista filozófiát 
tartalmaz, és lehetőséget ad arra, hogy Isten létét 
kozmológiai úton bizonyítsák, ...” 

JK/109. „Néhány katolikus elfeledhette ugyan az I. 
Vatikáni Zsinat definícióit az értelemről és a hitről, 
azonban az egyház mindig emlékeztet arra, hogy az 
értelem a látható világból következtet a Teremtő 
létére, és ezt teljes bizonyossággal teszi.” 

JK/110. „A tudomány bizonyítja a Bölcsesség Könyvének 
igazságát: a legfőbb dicséret Istennek szól, aki 
mindent mérték, szám és súly szerint rendezett el 
(Bölcs 11, 20). Minden mérték, minden szám, minden 
súly ezért Isten rendelte hang abban a dicséretben, 
amelyet az univerzum Istennek mond, mindent átfogó 
mérték, szám és súly pontos meghatározottsága 
révén.” 

JK/165. Szokratész „...olyan új fizika megteremtését 
javasolta, amely nem a dolgok megtörténtének 
mikéntjével foglalkozik, hanem azt kutatja, hogy egy 
határozottan értékközpontú szemlélet szerint a lehető 
legjobb irányban hatnak-e.” 

JK/167. „A XX. század tudományának nagy és termékeny 
vívmányai, a kvantumelmélet és a relativitás 
kimunkálása, Einstein és Planck nevéhez fűződnek. 
/.../ Mindketten vallották, hogy a fizikai törvények egy 
tőlük független valóságot írnak le, s mindketten 
hittek abban a gondolatban, miszerint a fizikai 
elméletek nem csupán a természet viselkedésének 
hogyanját, hanem miértjét is feltárják számunkra. 
Einstein és Planck véleményét nem osztotta a 
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legtöbb olyan tudós, aki a kvantummechanika 
kidolgozásában részt vett. Név szerint Bohrról és 
Heisenberg- ről van szó, Ők /.../ nem ismerték fel azt 
a dilemmát, /.../ hogy a természet fel van ruházva a 
választás képességével,” 
„Einstein mindig ragaszkodott ahhoz az 
állásponthoz, miszerint Isten nem játszik 
kockajátékot a természettel, és így visszautasította a 
kvantummechanika pozitivista-felfogást, s azt, hogy e 
felfogás tagadta a fizikai világ alakulását minden 
részletében ellenőrző rejtett változók létezésének 
lehetőségét.” 

JK/171. Jáki megállapítja: „az alapvető teológiai és 
filozófiai tételekkel történő mesterkedés 
következményeivel kapcsolatos aggodalom hiánya a 
legveszélyesebb jelenség, amelyet korunk 
egyházában tapasztalhatunk.” 
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8. VALLOMÁSOK TEILHARD–RÓL A kötet jelölése: VT  

VT/5. VALLOMÁS A VALLOMÁSOKRÓL (Golen Károly 
1984. február 19.) 
„... művei világszerte nagy visszhangot váltottak ki a 
halála óta eltelt közel harminc év alatt. Könyvek, 
tanulmányok, cikkek ezrei foglalkoztak nekünk szóló 
üzenetével. A húsznál több országban megjelent 
kiadványok széles spektrumában sokféle árnyalat 
(rajongó, lelkes, tárgyilagos, bíráló vagy elutasító) 
különböztethető meg.” 
„Kötetünk tizenhat szerző megnyilatkozását 
tartalmazza, akiknek kiemelkedő munkásságát –négy 
kontinensen– különféle (szaktudományos, filozófiai, 
teológiai vagy irodalmi tárgyú) publikációk százai 
igazolják.”  

VT/6. „A gondolkodás történetében Teilhard az első és 
eddig egyetlen, aki a Múltat, Jelent, Jövőt egységben 
látó olyan szintézist valósított meg, amely megfelel a 
tudomány eredményeinek /.../. Ebben a szintézisben a 
valóság elemei –minden síkon és mindig magasabb 
szinten– egyre jobban központosuló egységekbe 
tömörülnek /.../. Ez a mozgás, változás lényegében a 
Teremtő Egyesülés  mechanizmusa .” 
Új TF: Részletesebben, kissé eltérő eredménnyel 
ugyanezt tette, /ld: Új TF/II/M/2. f.: A létező funkcionális 
célszerűsége, működés-rendszere, teremtő 
alkotóképessége, valamint az Új TF/II/M//7. f: A 
szervezettség genetikai ismérvei. Térenergia-, erőtér-, 
anyag- és tudás-domináns szervezettségű létezők lét- és 
működésformái c. fejezetekben.  
„Az ember igazi nagyságához tartozik, hogy az őt 
felépítő elemek központosítása révén egyidős a min-
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denséggel, egy olyan piramis csúcs, amelynek 
gyakorlatilag az egész tér-idő az alapja.” 
Új TF: Nem csupán az Ember, hanem minden létező. 
„Teilhardnál valósult meg először a tudomány és a 
vallás szimbózisa...” „Részéről elfogadhatatlan egy 
olyanfajta állapot /.../ miszerint a tudomány és a vallás 
összeegyeztethetetlenek...”  
Új TF: Egyetért. 

VT/7. „Teilhard nekünk szóló üzenetében a zseniálisan 
meglátott és elmagyarázott Omega Pont értelmet ad 
minden erőfeszítésnek. Ez a teilhard-i gondolat 
csúcsa, ahol  fizikailag  kötődik egybe a Kozmosz, 
a Föld, az Élet, az Ember és a Végtelen!” 
Új TF: A teilhardi Omega Pont az Energetizmus 
filozófiájának Omega Pontjától eltér. Az Ember csak 
számunkra a piramis csúcsa, valójában Univerzumunk 
Alfája Ősszubjektumunk, amely Ősrobbanásával 
teremtette meg Univerzumunk létezői sokaságának 
rendjét, rendszerfolyamatát és Omegája-, –a 
következő Univerzum Alfája– irányába tartó 
változásfolyamatát. Minden létező kozmikus útját, 
genetikai információját és mindezek minden 
„téridőpillanatának = jelenpillanatának” örökletes kozmikus 
kódját. Ennek keretében kötődik egybe –az Ember 
kozmikus útján– a végtelen Kozmosz, a Föld, az Élet, 
az Ember76.  

Itt meg kell jegyezni, hogy „jelenpillanat” nem 
létezik. A jelenfolyamat egy pillanatra sem áll 
meg. Ez Univerzumunkra és minden 
nagyságrendű-, minden szintű minden 
rendszerkomponensére érvényes 
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VT/9-10. TESTVÉREM PIERRE ( Joseph Teilhard de Chardin 
fordította Golen Károly) 

VT/15-16. „Életem igazi jelentősége, már régóta, Istennek 
a Világban való folyamatos felfedezéséért kifejtett 
erőfeszítésemben van. Ez az egyetlen hivatás, amelyet 
ismerek. S ettől semmi sem téríthet el.” 
Új TF: Az Új TF a Teilhard által keresett megoldást 
megtalálta. Kifejtve a 14. f. -ben A Mindenség Istene c. f. 

VT/17-18. Szemelvények Joseph Teilhard Golen 
Károlynak írt leveleiből 
„...a fejlődés /.../ folyamatos teremtéssel és 
megszakítottság nélkül irányul a felé amit Pierre  
Hominizáció -nak nevez.”  
Új TF: Minden létezőnek –az Embernek is– van tradícióira 
épült kozmikus kódja és jelenpillanatáig vezető kozmikus 
útja. Az Ember esetében a hominizálódás útjának is 
lehetne nevezni. Azonban az Ember hominizálódásának 
kozmikus útját a Mindenség-, vagy az Univerzum teljes 
fejlődésére értelmezni, csupán Teilhard „hite” alapján volt 
lehetséges, a valóságban nem. Úgy hiszem, hogy erre a 
pontra is vonatkoznak a halála előtt írt, alább ídézett 
teilhardi sorok, és ide illenek Epikurosz Hérodotosznak írt 
sorai is: A csalódás és a tévedés oka mindig a 
hozzágondoltban van. 
„Ha helyesen akarják megérteni könyvemet, ne úgy 
olvassák, mint metafizikai művet, még kevésbé úgy, 
mint valamiféle teológiai tanulmányt, hanem egyedül 
és kizárólag úgy, mint természettudományos 
emlékiratot.” 
„A természettudományos eszmélkedésnek ezen az 
első mozzanatán túl természetesen nyitva áll a 
lehetőség, elengedhetetlenül és sürgetően, a filozófus 
és a teológus további eszmélődései előtt.” 
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Új TF: Tagadja, hogy a Mindenség-, illetve az Univerzum 
fejlődése az Emberre, illetve a hominizációra irányul. Az 
Ember ennek a fejlődésnek csupán parányi komponense. 
„S rendkívülinek találom a következő mondatát:  ... 
az éppen élőkben az összes valaha voltak 
megnyilvánulnak . Ez a követendő jó irányt jelző 
tábla az utak szövevényében a végső cél, az Omega 
felé...” 
Új TF: Az idézettel egyet kell érteni, ha általánosítva 
módosítjuk: –az éppen létezőkben, múltjuk 
tradicionális útvonalán valaha voltak nyilvánulnak 
meg–. Ez minden létező „jelenpillanatának” kozmikus 
kódja és egyben jövőjének kezdeti feltétele. Az utak 
szövevényében a mindenkori kezdeti feltétel és a 
létszükséglet a követendő jó irányt jelző tábla a 
végső cél felé. Természetesen az Emberé is77  

VT/22. MOZAIKOK TEILHARD ÉLETÉBŐL (Dominique de 
Wespin- Wang 1981. Fordították: Golen Károly és Szabó 
Ferenc) 

VT/32. „Időnként valóban úgy tűnt nekem, hogy a 
természetben a szemem láttára hirtelen alakot ölt 
valami egyetemes létező. /.../ valami Ultra-Élő 
irányában próbáltam megragadni és megszilárdítani a 
kimondhatatlan Jelenlétet.” 
Új TF: Megsejtette az Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektum, az egyetemes létező létezését azonban 
csupán az „Ultra-Élő” irányában próbálta megragadni „a 
kimondhatatlan Jelenlétet” a létezés egyetemesét a 
létezés teljes szervezettségi struktúrájából csupán a 
biológiai élet szervezettségében. Azt is megsejtette, 
hogy nem létezik jelenlét, csak jelenfolyamat, ezért írja 
kimondhatatlannak. 
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Nem sikerülhetett a próbálkozása azért sem, mert elkerülte 
a figyelmét, hogy bármely szervezettségi szint bármely 
létezőjének jelenléte, önmaga számára Szubjektumként-, 
számára pedig a környezetei objektumként 
funkcionálnak78. 

VT/36. „Pierre megértette, hogy a modern világ egy Istent 
vár, aki olyan hatalmas és titokzatos, mint a 
kozmosz, olyan közvetlen és átfogó, mint az élet ..” 
Új TF: Teilhard megérezte a Mindenség Istenének 
létét, –hatalmas és titokzatos, mint a kozmosz, közvetlen 
és átfogó– meglátta a Tudomány, a Filozófia és a Vallás 
lehetséges egymásra találhatásának lényegét. A 
megoldást ld.:a 14.f.-ben. 

VT/49.  Az emberek a világ egysége építésének 
szükségességétől hajtva, végül is észreveszik, hogy a 
nagy felfedezés, amelyet a tudomány homályosan 
keresett, semmi más, mint Isten felfedezése...  
Új TF: Ld.: a 14.. A Mindenség Istene c. fejezetben. 

VT/71. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN AZ EGYETEMES 
GONDOLKODÓ /Jeanne-Marie Mortier 1980. Fordította: 
Golen Károly/ 

VT/72. „... a Világmindenségben minden valóság 
valamennyi oldala összefügg egymással, és 
egységben van olyannyira, hogy a jelenségek 
egészének megismerése környezetünk teljességének 
tanulmányozását igényli.” 
Új TF: A jelenségfolyamat egészét az Ember 
sohasem fogja megismerni. A Természet végtelen 
„energiaóceán-folyamatában” minden létezés; 
korlátozott körű környezet tér, idő, szervezettség, 
ismeret. Az Ember nem kivétel. Minden létező létfeltétele-, 
létszükséglete; a saját környezetének mind alaposabb 
megismerése. 
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VT/74. „... az atom komplexebb, mint az elektron; a 
molekula bonyolultabb mint az atom; az élő test még 
bonyolultabb, mint a benne levő legmagasabb rendű 
kémiai anyagok.  
Új TF: Megérezte az Új TF állítását; a szervezettségi 
szintek-, valamint a rendszer és rendszerkomponens 
funkciók létezését. A megoldás az Új TF/I/M/1-5. f. 
megtalálható.  
„Nem merő sokaság, hanem rendezett sokféleség. 
Nem egyszerű összetettség, hanem központosuló 
bonyolódás.”  
Új TF: Ráérzett az Új TF -ben kifejtett általános lét- 
rendszer- érték és működés elmélet alapjaira. 
„A komplexitás-fok segít felismerni és különválasztani 
a természetes egységeket, s egyben lehetővé tesz egy 
szintén természetes és egyetemes osztályozást.” 
Új TF: Érdemes elolvasni a Új TF/II/M/7: A szervezettség 
genetikai ismérvei. Térenergia- erőtér- anyag- és tudás-
domináns szervezettségű létezők lét- és működésformái c. 
fejezetet. 

VT/75. „Minden korpuszkula időrendben helyezkedik el a 
Világegyetem genézisében, vagyis az időben  
Dátummal  rendelkezik.” 
Új TF: Helyesebben tér-, idő-, funkció-, szervezettség 
rendben helyezkedik el a saját  múltjának kozmikus 
kódjával, ld.: részletesebben Új TF/I/M/3. f.. 

VT/79. „Az egyetemes energia (amely a Világminden-
ségben működik) feltétlenül Gondolkodó Energia.” 
Új TF: Teilhard-tól függetlenül ezt a problémakört 
általánosságában és egyediségében az Új TF feltárta. 
Javasolható az Új TF/I/M/8.f. Természeti értelem – „
gondolkodás - gondolat - tudás - tudat.”  Civilizációs 
energia c. fejezet elolvasása.  
„...az ember a Léthez –mint okához– kötődik...” 
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Új TF: Az Új TF részletesebben feltárta ld.: az Új TF/I/M/1. 
f., a: Lét - létező - lét-forma - létezés - létszükséglet - 
mozgás - változás folyamatok. Általános - sajátos - véges - 
végtelen. c fejezetben. 
„A tudósnak még egy lépést kell tennie előre az emberi 
jelenség tanulmányozásában, hogy jobban felismerje 
azt a természetes köteléket, amely Istent és a 
gondolkodó Világmindenséget összetartja...” 
Új TF: Részletesebben feltárva a 14. f.: A Mindenség 
Istene c, valamint az Új TF/III/M/3. f. Világegyetemünk 
Univerzumunk Földünk és Életünk rövid története c. 
fejezetekben. 

VT/80. „...a gondolkodóvá vált Világmindenségben 
minden személlyé vált létezőbe megy át...” 
Új TF: Azzal a megjegyzéssel, hogy a Világegyetem 
nem az Ember révén vált gondolkodóvá és nem az Ember 
egyedül gondolkodó, hanem minden létező. Mindig is 
„gondolkodó” volt a természeti értelem tényezői szerint79.  
„... már a Világ kezdetén megalkották azt a homályos 
energiát, ami által a létezők összekapcsolódtak és 
lépcsőzetesen elhelyezkedtek az Élet Fáján — az 
atomtól az Emberig.” 
Új TF: Ez az energia nem homályos, nem kellett 
megalkotni. Ez a végtelen feszültségű mozgató 
Ős/energia, amely mindent létrehozott, mindent működtet, 
mindent összekapcsol „tovább-fejlesztett és továbbfejleszt”
. Az Új TF részletesen feltárta és megoldásokat ad. 
- Lételméleti részére:  
  I. kötet: Általános lét- és rendszerelmélet. 
- Működéselméleti részére: 

II.  kötet Általános érték- és működéselmélet. 
- Az Emberiség helyzetére: 

III. kötet: Értelmes létezők az Univerzumban és az 
Emberiség c. kötetekben: 
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A létre és rendszereire-, létezők összekapcsolódására-, 
irányára-, kommunikációjára-, együttműködésére-, egy-
másra épülő elhelyezkedésére bizonyítékokkal. 

VT/81. „..., a kereszténység olyan Istent állít elénk, aki /.../ 
túlszárnyalja a világot, de ugyanakkor jelen van a 
Világmindenségben, amelynek alkotója. Isten kioltha-
tatlan gyújtópontja az Energiának, ...” 
Új TF: Mindenség Istene a mindent alkotó-, mindent 
átfogó-, minden létezőben jelenlévő-, mindent működtető 
Ős/energia, amely túlszárnyalja az Univerzumot. Az Atya 
Isten nem az energia gyújtópontja, hanem maga a 
végtelen feszültségű Ős/energia a LÉT; mindennek az 
eredője és mozgatója. Ld.: e kötet 14. f. -ben.  
„..., a Szentháromság tana csak erősítheti az isteni 
egységről vallott eszménket, amely a mi tapasztalati 
világunkban minden valódi és élő egység jellemzője. 
/.../, mint Isten ama képességének lényeges feltétele, 
hogy a személyesedés útján járó Világegyetemnek 
személyes (és a Megtestesülés ellenére is 
transzcendens) csúcsa.” 
Új TF: A Világ csúcsán a LÉT, a végtelen Ős/energia az 
Atya-Isten áll. Univerzumunk csúcsán az Ómega-Alfa az 
Ősszubjektum a Teremtő Fiú-Isten, majd a Szentlélek –
a természeti értelem és érzelemvilág– áll. Az Atya-Fiú-
Szentlélek vagy Ősenergia–Ősszubjektum–természeti 
értelem és érzelemvilág összefüggésében. Ez az, az 
alapvető pont, ahonnét az emberi 
Tudomány a Filozófia és Vallás egysége-, 
egymásra utaltsága, közös nyelve és 
fogalomkörei reálisan felépíthetők. 
Javasolható még a VT/90 pont elolvasása 
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VT/86. „... arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a 
Világmindenség folyamata lényegében azonosítható 
a Gondolat felé haladással .” 
Új TF: Nem a gondolat felé haladással, hanem a 
szervezettség növekedésével. A tudás-domináns 
szervezettségnek megfelelő működéssel. Javasolható a 
II/109-113 oldalak elolvasása.  

VT/87. „A Világmindenségben az Élet /.../ egyetemes 
erőfeszítés, hogy többek legyünk. Olyan erőfeszítés, 
amely a jelenbe gyűjti a teljes Múlt eredményeit, hogy 
magával gazdagítva átadja a Végcél felé haladó 
jövőnek.” 
Új TF: Az élet, biológiai szervezettségű létező működése, 
s mint ilyen a létrendszerek közé tartozik. A létezés az 
életet is magában foglalja. Ha a mondatot kicsit 
megváltoztatjuk: –A létezés olyan erőfeszítés, amely a 
Jelenbe gyűjti a Múlt eredményeit, hogy magával 
gazdagítva átadja a cél felé haladó jövőnek– a létezés 
teljességére kiterjedő igazsághoz jutunk. Kifejtve az Új 
TF/II/M/8: A környezeti együttműködés normatív elemei. 
Érték-minta. Értékelő beállítódás. Érték-centrum. 
Mintatanulás, minta-követés, alkotás. c. fejezetben. 

VT/90. „Ha az ember elveszti alkotó és kutató kedvét, 
akkor ereje sem lesz azoknak a belső ellenszenveknek 
a legyőzésére, amelyek elszakítják az egyesülés 
örömétől, — és nem ébred annak tudatára, hogy a 
Világmindenséggel együtt tart nemcsak Valami, hanem 
Valaki felé.” 
„A központok szintézisével beteljesedő 
Világmindenség teljesen megfelel az Egyesülés 
törvényeinek. Isten a központok központja. Ebben a 
végső látomásban éri el csúcspontját a keresztény 
dogma /.../” 
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Új TF: Az Atyaisten a végtelen LÉT; az Ősenergia mindent 
átfogó tény. 
A Fiúisten a végtelen önmozgás alapján álló létformákba 
tárgyiasuló alkotó teremtőfolyamat. Az Ősszubjektumok 
Omegája—Alfája, Ősrobbanásaik Univerzumainak véges 
létezőibe –rendszerek-, rendszerkomponenseik és 
környezeteik folyamatosan változó miriádjaiba– tárgyiasult 
energiái létszükségleteinek megfelelő, végtelenül átalakuló 
létezéseiben nyilvánul meg.  
Az Ősszubjektum Ősrobbanásával életét adta értünk, 
ezáltal Univerzumunk minden létezőjét a teremtés 
táguló és szűkülő  folyamata hozza létre, 
energiájának mindent átfogó részvételével. A 
feltámadás Omega pontja az Univerzum szűkülő 
folyamatának végső EGY Szubjektuma, a következő 
Univerzum Ősszubjektuma és egyben Alfája. 
A lélek a LÉT, a létezés és minden rendszer–rendszer-
komponens működésében-, együttműködésében 
munkálkodó szubjektív természeti értelem és érzelem. 
Atya—Fiú—Szentlélek: örökké tartó háromszög, 
Szentháromság; a Valóság Egysége.  

VT/93. „A Világ elemei –bennünk és körülöttünk– min-
dinkább személyivé válnak és egy egységesítő 
végpont felé haladnak, ami maga is személyes. Így a 
Világ lényeges Energiája ebből a végpontból sugárzik 
ki és áramlik vissza.” 
Új TF: Az Ősszubjektumunk Ősrobbanását követően 
szerveződött létezők −ARSZO-k−, amelyek memóriával 
személyiségjegyekkel és szubjektív aktivitással 
rendelkeznek. Létezésfolyamatuk jelenleg az Ősrobbanást 
követő táguló energiaáramlás által megszabott feltételek 
szerint alakul. Majd az energia-áramlásnak megfelelően a 
tágulásból szűkülésbe vezető egységesítő végpont, az 
Omega pont felé halad. Útjuk végcéljaként a létezők 
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sokaságából az EGY létezőbe, az Omega–Alfába a 
következő Univerzum Ősszubjektumába olvadnak. 

VT/95-96. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN amilyennek én 
ismertem. (Pierre Leroy S. J. 1958.) 

VT/97. „P. Teilhard a tudomány révén tudja, hogy a 
Világegyetemnek története van, vagyis múltja, és hogy 
valami végkifejletének kell lennie. A legkisebb rész-
lettől a leghatalmasabb egységekig élő 
világegyetemünknek/.../ struktúrája van és ezt a 
struktúrát csak egy növekedési jelenség 
magyarázhatja.  
Új TF: Megoldását ld.: az Új TF/III/M/3. Világegyetemünk 
Univerzumunk Földünk és életünk rövid története c. 
fejezetben. 

VT/101. „A Világ, a mindenség fejlődés; pontosabban 
genézis...” 
„... a szellem és az anyag, úgy, ahogy megtapasztaljuk 
őket világegyetemünkben, nem két szétválasztott 
szubsztancia, nem egymás mellé helyezett és egy-
mástól idegen különálló állagok, hanem egyazon 
kozmikus szövet két oldalát alkotják, /.../. A fizikai 
energia magában hordja a pszichikait, ...” 
Új TF: Ezt vallja más megközelítésben. Javasolható az 
Új TF/III/M/1 f. Természeti értelem, értelmes természet c. 
fejezet elolvasása. 

VT/104. „ Dicsőséges Krisztus, Te vagy az Anyag ölén 
titokzatosan szétáradó Erő és vakítóan fénylő Köz-
pont, amelyben találkozik a Sokféle Valóság számtalan 
rostja. Győzhetetlen Hatalom /.../. Te gyűjtesz 
egységedbe /.../ minden erőt, minden formaváltozatot. 
Téged keresett kiáltó szavam, mely messzire ér, mint a 
Mindenség. Csakugyan Te vagy Uram és Istenem! ” 
Új TF: Teilhard megérezte, sőt tudta, hogy az 
igazságot megtalálta, vagy ahhoz közel jár. 
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VT/109. „P. Teilhard törekvései világosak. Pap és 
szerzetes, tehát mindenek előtt Krisztust kell 
szolgálnia; ugyanakkor, /.../ eltökélte magát, hogy 
részt vesz  a világban, ahelyett, hogy elszakadna tőle.
” 
Új TF: De nem mert hangot adni. Ezért írta halála előtt „
Ha helyesen akarják megérteni könyvemet, ne úgy 
olvassák, mint metafizikai művet, még kevésbé úgy, mint 
valamiféle teológiai tanulmányt, hanem egyedül és 
kizárólag úgy, mint természettudományos emlékiratot.” 

VT/110-111. Teilhard 1951. október 12.-i a jezsuita 
Generálisnak írt leveléből részletek: 
„Mindenek előtt azt gondolom: bele kell törődnie abba, 
hogy úgy fogadjon el engem, ahogy vagyok, /.../ már 
gyerekkorom óta lelki életemet egy bizonyos érzés 
vette egészen hatalmába: a Világ szerves valóságának 
mély ’átérzése’. Ez a sejtés évek múltán fokozatosan 
biztos és világos jelentést nyert: a Világegyetem 
egyetlen végpontba összefutó fejlődés, ...” 

VT/135. A VILÁGTÓL ISTENHEZ ÉS KRISZTUSHOZ TEIL-
HARD DE CHARDIN MŰVÉBEN (Henri de Lubac S. J. ) 
P. Teilhard: Az általunk ismert Világ nem véletlenül 
fejlődik, hanem strukturálisan az egyetemes 
konvergencia személyes Központja irányítja  
Új TF: Az Új TF által feltárt módon80. 

VT/137. „... a fejlődés nem véletlenül  történik. Aki veszi 
magának a fáradtságot, hogy kibogozza az evolúciót, 
annak érthetővé válik; értelmet kínál /.../ mivel 
önmagában is van értelme. Jelentése irányában van. A 
fejlődés az emberhez ér el következésképp az ember a 
világmindenség kulcsa. 
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Új TF: Ez így nem helyes. Minden változik, ± fejlődik. Az 
embernél nem áll meg a fejlődés és nem az Ember a 
Világmindenség kulcsa81.. 

VT/142-143. ”Ómega attributumai 
eredetében extra-kozmikus energia , aktuális Köz-

pont, a legnagyobb fokban vonzó, a legfőbb létező, 
első Mozgató és végső Összegyűjtő , más szóval: 

Alfa és Ómega, egyetlen Eredet, egyetlen Kiút, 
egyetlen Célpont . Ez az első Lény  szükség-
szerűen személyes Lény , minden más központtól 
különböző Központ, minden más személytől külön-
böző Személy, aki befejezi azok személyesedését, 
amikor egyesíti őket.” 
Új TF: Az Omegában az Univerzum minden korábbi 
rendszer-komponense EGY rendszerbe, a Teremtőbe, 
az Ősszubjektumba olvad. A Fiú-Isten az 
Ősszubjektum. Létezése azonban csak „pillanatig” tart; 
azonnal bekövetkező Ősrobbanása miatt. Univerzumunk 
minden létrendszerének eredője az Ősszubjektum, 
amely az Ősrobbanásával együttjáró 
energiaáramlásával útravalóként meghatározta a 
célszerű –értelmesen tárgyiasuló– energia 
teremtésrendjét82.. 
„A körülöttünk lévő világban tehát léteznie kell, hogy 
cselekvésünket egyben tartsa, egy egyetemes 
Személyiség felismerhető arcának, ...”  
Ez a Lény aki nemcsak minden sorozat élén van, 
hanem... valamiképpen kívül áll minden sorozaton , ez 
a Lény, aki egyedül találja önmagában saját 
szilárdságát.   
Új TF: Az Energetizmus Filozófiájának állítása szerint ez a 
LÉT az Ősenergia, Ősszubjektumával, a Mindenség 
Istene. 
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VT/147.„Csak egyetlen Isten van. A hit Istene valóságosan 
nem lehet más, mint az értelem Istene.” 
Új TF: Szóhasználatával a Mindenség Istene. 

VT/149. „Teilhard /.../ feltételezi /.../, hogy a lét, az igazság 
és az érték hármas fogalma egymástól 
elválaszthatatlan.” 
Új TF: A Lét-, a létező-, a létszükséglet feszültsége az 
érték –a létezés dominanciája– egymástól 
elválaszthatatlanok83.  

VT/176. TEILHARD NAGY KERESZTÉNY INTUÍCIÓI 
(Gustáve Martelet S. J. 1981.)  

VT/179. „Az egyetemes Krisztus /.../ az Univerzum /.../ az Ő 
birtoka, és már körülhatárolja Testének kozmikus 
kiterjedését.” 

végül minden a legfelsőbb Központhoz kapcsolódik, 
’aki mindent összetart’.  

Teljesen tudatában vagyok annak –vallja be Teilhard
–, hogy milyen szédületes dolog egy olyan létező 
eszmélye, aki cselekvésében és egyéni 
tapasztalatában képes a mozgásban lévő Kozmosz 
minden rostját összegyűjteni  
Új TF: Az Ősenergia az Atyaisten. A Fiú Isten az 
Ősszubjektum Ősrobbanásával az egyetemes Krisztus, az 
Univerzum az Ő birtoka. Ő a Teremtő, Aki cselekvésében 
és tapasztalatában a működő Kozmosz minden rostját, 
mint rendszerkomponenst nyilvántart és befolyásol.  

VT/180. „Az Egyetemes Krisztus az, az elnevezés, amit a 
Feltámadás Krisztusa megérdemel, /.../, hogy a világ 
Alfájának és Ómegájának küldetését teljesítse; az 
egész teremtés kezdetének és végcéljának küldetését. 
S ez a teremtés egyetlen és összpontosuló marad, 
akármennyire mérhetetlen is...” 
Új TF: Univerzumunk teremtésének kezdete Omega 
Ősszubjektumunk Alfa Ősrobbanása. A teremtésfolyamat 
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végcélja az Omegánk, amely egyben a következő 
Univerzumba történő átfordulás Ősszubjektumának Alfája. 
Az egész folyamatot a létezők együttműködő természeti 
értelme irányítja.  
A végtelen feszültségű mozgató Ős/energia-, az 
Ősszubjektum antigravitációs Ősrobbanása-, az 
Univerzum létrendszerekbe tárgyiasuló energiájának 
végtelen változásfolyamata és a gravitáció fékező- 
összetartó- visszafordító erői ARSZO -kként 
környezeteikkel együttműködve irányítják változásait. 

VT/183. „ az evolutív típusú teremtés , amelyben Isten 
arra készteti a dolgokat, hogy megvalósítsák magukat

,  az elképzelhető legszebb forma az isteni 
tevékenység részére a Világmindenségben ” (III, 217) 
Tudományos becsületessége erre a megjegyzésre 
kényszeríti Teilhard-t: Az idők mélyén, ahová a 
hominizáció tehető, egyetlen emberpár jelenléte és 
cselekvése gyakorlatilag megfoghatatlan, — közvetlen 
pillantásunk számára felderíthetetlen, minden nagyítás 
ellenére  (I, 205-206), „... nem lehet a hat nap alatt 
történt teremtés /.../ elbeszélését Isten empírikus 
cselekvése leírásának tekinteni, ...” 

VT/188. „ Hogy a Világ és elemei oda –túlnanra– eljut-
hassanak, előbb el kell érniök azt, amit ’
megsemmisülési pontjuknak’ nevezhetnék, s ami nem 
más, mint valamiféle ’átfordulás a Másikba’, ahol azzal 
éri el csúcspontját addigi növekedése, hogy átadja 
magát, kilépve központjából  (V. 77).” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia ezzel egyetért az alábbiak 
szerint: Az Univerzumunknak és rendszerkomponenseinek 
a változása végtelen. de funkciójuk-, lét-, működés és 
szervezettségformáik végesek. Ez a végtelen 
változásfolyamat révén nem teljes megsemmisülési pont. 
Univerzumunk előbb eljut az Omegánkba, ahol minden 
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létforma megsemmisül és átfordul EGY Szubjektív 
Objektumba; –a következő Univerzum Ősszubjektumába,– 
és ez az újabb Ősrobbanás Alfája, új Univerzum kezdete. 

VT/195-196. A SZEMÉLY A TEILHARD-I TÁVLATBAN ( 
Madeleine Barthélemy-Madaule 1962.) 

VT/202. „Elméletileg figyelembe kell venni a személyes és 
az egyetemes antinómiáját. /.../, ha megvizsgáljuk a 
centrációt. A kémiai, biológia, pszichológiai és 
szociális síkon –mindegyiken– a funkcionális központ 
köré szerveződés differenciálja az elemeket. Az igazi 
bonyolultság (nem halmaz) differenciáltságot von 
maga után, illetve arra támaszkodik. És a legmagasabb 
köz-pont a legdifferenciáltabb bonyolultságon 
uralkodik. Így végső elemzésben a végső központ 
végtelenül hatalmas és képes integrálni a valóság 
teljességét.” 
Új TF: Az Omega Ősszubjektuma személyes. Ő az Alfa, 
az Univerzum létezésfolyamat-rendszerének és minden 
szervezettségű minden funkcionális létezője egyetemes 
teremtésfolyamatának eredője. A létező nem halmaz, 
hanem rendszer. Minden létező más-más mind az 
eredőhöz, mind a többi létezőhöz képest.  
Az Ősenergiafolyamat ciklikusan változó Univerzumok 
folyamata. Univerzumunk Ősszubjektumától az 
Ősrobbanás energialökése és az energiaáramlás iránya 
orientációjának hatása alatt integrálja a valóság 
teljességét. 

VT/204. „Statikus dimenzióban sem a Lét, sem a Személy 
nem rendelkezhet első hivatással. /.../, de fejlődő 
dimenzióban elgondolható, hogy a Személy egy első 
időben a Létből támadt teremtő átalakulási folyamat 
révén, amely tiszteletben tartja a keletkezés 
kontingáciáját, de egy második időben a Személy ad 
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értelmet a Valónak. /.../ ... csak úgy valósulhat meg, ha 
a végpont, már eleve létezik, tehát az Ómega Alfa is.” 
Új TF: Nincs statikus; csak folyamatosan mozgó-, változó 
dimenzió, amely ± előjelű fejlődéssel jár. A LÉT-, az 
Atyaisten, a végtelenül önmozgó Ősenergia. Omegába; az 
Ősszubjektum Fiú-isten–Teremtő–Alfa létformába 
tárgyiasult. Ősrobbanásával meghatározta a teremtés 
rendjét. „Életét” adta az Univerzum teremtményeiért, hogy 
új Ómegában feltámadva a következő Univerzum 
Ősszubjektuma legyen.  
Az Ősszubjektum Ősrobbanása által gerjesztett teremtő 
folyamat létezői –ABSZTRAKT REÁLIS SZUBJEKTÍV 
OBJEKTUMAI– elválaszthatatlanok a maguk 
személyiségétől, az értelemtől, a funkciótól, a működéstől. 
A személy ad értelmet a valónak, a létezők különböző 
létformáinak. Spinoza: „Az a törekvés, amelyben minden 
dolog a maga létében megmaradni törekszik, semmi más, 
mint a dolognak valóságos lénye.” 

VT/205-206. TEILHARD DE CHARDIN DINAMIKUS VILÁG-
KÉPE. (Édouard Boné S. J.) 

VT/208-9. „Teilhard a működő Világegyetem ölén 
megkülönböztet egy szerves bonyolódási /.../ 
folyamatot, növekvő összetettséget /.../ strukturális 
elrendezést  
Az anyag — a Világegyetem szövete , alapanyaga —
fizikai-kémiai szempontból úgy jelenik meg nekünk, 
mint fokozatos elrendeződés, alkalmazkodás, egy 
bizonyos irányított folyamatként, amely ezt /.../ a 
fokozatosan bonyolultabb szerkezetek felé viszi.” 
Új TF: Ezzel lényegében egyet értene, amennyiben 
az anyag szó helyett „létformában megnyilvánuló 
tárgyiasult energia” megnevezést használta volna, ez 
az anyaq: A Világegyetem szövete  tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat a maga végtelenül sok létforma 
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folyamatával.és viszonyaikkal. Nem csupán az anyag, 
hanem minden szervezettségi szint minden létezője ide 
tartozik. Az Ősrobbanás „tiszta energia” állapotából 
lényegében a hőmérsékletcsökkenés, stb. irányító- és 
szubjektivitásuk hatására alakultak ki a mind bonyolultabb 
szervezettségi szintek és létrendszereik84.. 
„...a koncentráció, az elrendeződés, a 
komplexifikálódás (összetettebbé válás) a fejlődő 
világegyetem lényeges törvényének tűnik. /.../ Teilhard 
egész víziója annyira egységes és szintétikus, hogy a 
komplexitásnak ez az elemi szinten felfedezett 
törvénye lesz uralkodó egészen a csúcsig.” 
Új TF: Részletesebben kifejtette a III/46-55 oldalakon. 
„Teilhard feltételezi, hogy az a Belső , a dolgok 
lelke, ez a tudat  kiterjed lefelé is, a kozmikus 
alapanyag egészére.” 
Új TF: Ezzel is egyet kell érteni, de azzal, hogy a <belső> 
szó félreérthető. A <tudat> a rendszer egészének 
megnyilvánulása. Minden szervezettségi szint minden 
létezője rendszerfolyamat. Szervezettségének megfelelő 
természeti értelmével feldolgozza külső és belső 
környezeteinek hatásait és azokra érdekei szerint 
reagál85.. 

VT/216. „P. Teilhard de Chardin nagysága az volt, hogy 
teljes lelkéből megélte keresztény hite /.../ és 
tudományos ismerete közötti kapcsolatot; /.../ 
megkísérelte, hogy hitét ama Világegyetem 
ismeretében gondolja át, amelyet mint biológus és az 
Élet történetének széles kultúrájú művelője magának 
felvázolt.” 
„Teilhard 1950-ben írta (Oeuvres V, 363):  A Föld 
története során ma a legnagyobb esemény talán annak 
a fokozatos felfedezése lenne —erre azok képesek, 
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akik látni tudnak—, hogy nemcsak Valami, hanem 
Valaki van a fejlődésben levő Világegyetem 
összpontosulása csúcsán .” 

VT/217.„Ez lesz az emberiség érlelődésének kritikus 
pontja, —a parúzia győzedelmes pillanata; ezen a 
ponton találkozik a fejlődő Világegyetem és az Ómega 
pont— és az Egyház, az egyetemes konvergencia 
központi tengelye; az emberiség koncentrációja ebben 
a személyes és transzcendens fókuszban...” 
Új TF: Lehetetlent állít. Az Omega pont maximális 
hőmérséklet, maximális energia-sűrűség, maximális forgás 
sebesség, amelyben minden szervezettség minden 
létformája tiszta energiává alakult és átfordul egy újabb 
Univerzum Alfájává. 
Jóval az Omega pont előtt már nem létezik sem Ember, 
sem biológiai szervezet. Az élet meghosszabbításának 
lehetőségei-, a természeti túlélés formái több irányban is 
megnyilatkoznak86. 
„... a Világegyetem /.../ hatalmas tér-idő rendszert 
képvisel: ebből /.../ képtelenek vagyunk kimenekülni, 
/.../ minden az egészhez viszonyítva (en fonction de 
tout) jelenik meg és áll fenn.” 

VT/221. Teilhard számára nemcsak, hogy nincs ellentét az 
anyag és a szellem között, /.../ hanem egyik híres 
formulája szerint az evolúció kinyilvánítja az anyag 
lelki hatalmát  
Új TF: Megoldás az Új TF/II/5/M Természeti értelem- „
gondolkodás – gondolat – ismeret – természeti tudat” c. 
fejezetben.  

VT/269-270. EMBERTŐL EMBERIG (Rezek Román O. S. B. 
1983.) 
VT/278. „A Világmindenségnek alfája és ómegája, 
kezdeti és végső pontja, cselekvő és átalakító erő 
(tehát igazi erőtér), de isteni energia /.../, amelyben 
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illetve: Akiben élünk, mozgunk és vagyunk : a 
mindenség isteni energiája, amely az öröktől létező 
Igének földreható megtestesülése is, ...”  
Új TF: Ez az Ős/energia-, Ősszubjektum folyamat. A 
Forrás és két végpont –az Alfa és az Omega– is 
tárgyiasult energiarendszer a végtelen Ősenergia 
feszültségű mozgató megnyilvánulása a Teremtőben. 

VT/296. „Minden tárgy szolidáris sorsközösségben van 
minden többivel. Egyetlen eredmény sem végleges...” 
„Teilhard hangsúlyozza, hogy a fizika /.../ új 
mennyiségi vonásokat és felszíni rokonságokat tár fel 
nekünk a testekről és a jelenségekről . De ez vajon 
fölfedezi-e a létezők valódi természetét, viselkedését 
és alakulását?” 

Mindegyikünk egy-egy látási pont, taszítások és 
vonzások középpontja, amely érez és választ ama 
rengeteg energia közül, ami rajtunk sugárzik át... /.../ 
Elemek vagyunk, amelyeket összefog az a vonal-
görbe, amely hátunk mögé messze visszanyúlik és 
elénk a jövőbe folytatódik.  
Új TF: A létező a saját világának központja –látási pont– 
és megfigyelő a maga konzekvenciáival. Kozmikus 
múltjából téridőfolyamatának „jelenpillanatáig” tartott 
eseményeinek, változásainak kozmikus kódja és egyben 
jövőjébe tartó sorsának kezdeti feltétele. 
Így ír a naplójában (1918 okt. 2.): VAN EGY OLYAN 
FILOZÓFIA, AMELYET MÉG NEM DOLGOZTAK KI s 
amelynek számára már nem elegendők a skolasztika 
fogalmai és kategóriái: Ez a filozófia pedig az 
együttesnek, vagy kollektív létezőknek vagy 
Transzcendens Egységnek filozófiája  
Új TF: Ezt az igényt realizálják az Új 
Természetfilozófia kötetei,  Azonban az Egység nem 
transzcendens. 
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Teilhard „... minden gondolata ezt a még meg nem 
alkotott filozófiát  építi egyre határozottabbá, amelyet 
hiperfizikának nevez.” 
Új TF: A teilhardi gondolatok és az Új 
Természetfilozófia közös célkitűzése –a szükséges, de 
még meg nem alkotott filozófia– felépítése, vagy 
felfedezése volt. Ez az oka annak, hogy a teilhardi 
hiperfizika felépítése, vagy az Új TF, –a más-más utakon 
történt megközelítése ellenére– érezhetők a pontok 
kiválasztásánál-, másrészt sok ponton az igazságokra 
találás és következtetések esetében is. 
Teilhard hiperfizikája eredményében nem tudott a 
saját maga által megszabott igénynek megfelelni. 

VT/297. Teilhard: a Szellem problémájára ott keres 
megoldást, ahol keresni kell, vagyis, hogy milyen 
kapcsolata van a Gondolatnak az Anyagival és a 
sokfélével... Ez az összekapcsolás /.../ a Szellem 
bensőséges organicitását nyilvánítja ki: minél 
bensőségesebb egység valósult meg minél 
változatosabb elemek között, a lét annál 
tökéletesebbnek és tudatosabbnak mutatkozik . 
Új TF: Az Univerzumban nincs létező szellem (értelem) 
nélkül és nincs szellem (értelem), létező nélkül87.. 
„Teilhard jogosnak tartja, hogy általánosítson: a lét 
minden nívóján megvan a bonyolódásnak és a tudat-
nak, a divergenciának és a konvergenciának ilyen 
összefüggése.” 
Új TF: Javasolható az Új TF/II/M/7: A szervezettség 
genetikai ismérvei c., valamint az Új TF/II/M/8: A 
környezeti együttműködés normatív elemei c. fejezetek 
elolvasása. 
„Ez a filozófia /.../ egyszerre elméleti rendszer, cselek-
vési szabály, de vallás és érzésvilág is... Ez a látásmód 
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fölfedezi, hogy az Anyag feneketlen mélyétől föl egé-
szen a Szellem csúcsáig, csak egyetlen evolúció léte-
zik és /.../ mindenütt minden igazában Krisztus Testé-
nek fizikai-valóságának beteljesítését szolgálja . S 
Teilhard azonnal ezt is hozzáteszi: Aki majd kiejté e 
szavakat a nagytanács előtt, azon nevetni fognak, mert 
eszelősnek tartják és elítélik.” 

VT/357-358. PROGNÓZIS VAGY PRÓFÉCIA? (Golen Károly 
1984.) 

VT/364. „Teilhard /.../ az élőlényeket értelmi színvonaluk 
alapján rangsorolta /.../ felismerte a komplexitás és a 
tudat növekedésének összefüggését, amely szinte 
mérhetővé teszi az evolúció kibontakozását.” 
Új TF: Megoldása88  
„Teilhard az emberben /.../ megnyilvánuló tudatosság 

Ariadne-fonalát  követve ismerte fel, hogy a világ 
evolúciója nem más, mint pszichogén összpontosulás, 
/.../ a tudat tudatosulása, ...” 
Új TF: Javasolható a89 
„Elsőként látta meg és hirdette, hogy minden egyes 
ember-egyed magában hord valamit a kozmosz végső 
kiteljesedési szándékából. Az a hullám, amelyet 
magunkban átsuhanni érzünk, nem bennünk alakult ki. 
Nagyon messziről jön... /.../. Hozzánk már úgy érkezik, 
hogy útközben mindent megalkotott.   
Új TF: Ez megfelel az Új TF által felfedezett minden 
létezőre általánosított kozmikus kód folyamatának. 
„A gondolkodás történetében több ezeréves múltja 
van annak a problémának, hogy a világnak anyagi 
vagy szellemi alapja van-e. Teilhard szemléletében ez a 
kérdés csak játék a szavakkal, az anyagot és a 
szellemet egyetlen valóságnak tartja.” 
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Új TF: Nagyon röviden: Hegel állítása szerint a fogalmak, 
az eszmék dialektikája hozza létre az anyagi valóságot. V. 
I. Lenin szerint –„A dolgok dialektikája hozza létre az 
eszmék dialektikáját...” Az Új Természetfilozófia elméleti 
rendszerének alkalmazásával az igazság az, hogy az 
eszmék is a dolgok is olyan szimbólumkörök, amelyek a 
létezés során elért funkció és szervezettség létformáját 
jelölik. Ha ezeket a létezők eredőjére vezetjük vissza, 
akkor a dolgok eredője az elemi lét a tőle 
elválaszthatatlan funkciójával és tulajdonságaival, 
amelyek a létezés során elért funkció és 
szervezettség létformáját jelölik. Egyet kell érteni 
Teilhard-al, amikor az anyagot és a szellemet egyetlen 
valóságnak tartja. Részleztesebben90. 
„A világ —és ez a teilhard-i elmélet egyik alapvető 
posztulátuma— /.../ az Egész benne van a legkisebb 
részeiben is. /.../ minden előrehaladás teremtő egye-
süléssel  valósul meg, amelyben az elemek nem ve-
szítik el sajátos mivoltukat. Az atom a molekulában is 
atom marad, a molekula a sejtben is molekula, a sejt 
pedig bármilyen szervezetben sejt marad; felépít 
különböző rendeltetésű szerveket. Ugyanakkor az 
egész fejlődési folyamatban nem található olyan tudat, 
amely ne lenne valamilyen látható organizmussal 
eltéphetetlen kapcsolatban, amint nincs olyan 
materiális szervezet sem, amelyben ne lenne legalább 
egy szemernyi tudat. Arányosság van a komplexitás 
foka és a tudatosság mértéke között, ezek paralel 
növekednek és kölcsönösen fejeződnek ki, ...” 
Új TF: Érdeklődés esetén javasolható az Új TF/II/M/1: A 
természet általános rendszere és működésrendje c. fejezet 
elolvasása. 
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VT/365. „Teilhard számtalan írásában kifejti, hogy a /.../ 
Világegyetemben óriási mozgás és fejlődés van, 
csodálatos rend tart össze mindent, amelynek törvény-
szerűségei megismerhetőek és kiszámíthatóak. Ma 
már nem az a probléma, hogy van-e fejlődés vagy 
nincs, hanem, hogy van-e kiútja, mégpedig megfelelő 
kiútja az egész evolúciónak?” 
„Aki mindeneket elindított egykor, vár reánk az egész 
vállalkozás végpontján. Létezése, Igazsága és Hozzá 
való tartozásunk nem lehet semmiféle valószínűségi 
játék tétje, mert nevét és művét hirdeti minden, ...” 
Új TF: Ld.: az Új TF/II/M/12: A Világegyetem és minden 
részének össze-függésrendszere c.-, valamint e kötet 14.. 
fejezetetét. 

VT/368. Teilhard: ... a „... hatalmas életáramnak bennünk 
tudatos nyoma van és ez nem más mint az élettől 
kapott örökség, a Világmindenséggel való egyéni 
érintkezés, /.../ benne van a Múlt, amelynek roppant 
terhétől megrendülünk; /.../ felismerjük, hogy maga a 
nagy Kozmosz virágzik ki bennünk. ” 
Új TF: Jelen pillanatunk kozmikus kódja és jövőnk kezdeti 
feltétele. 

VT/369. „... a személyiség és a közösség kapcsolata /.../ az 
ember és a nálánál nagyobb viszonya. Ebben a 
relációban nem állíthatjuk-e, hogy az ember egész 
életében nem tesz egyebet, mint önmagát adja át —
képességeinek megfelelő fokon— a nálánál 
nagyobbnak, a közösségnek, az emberiségnek? Azt 
hiszem igen. Az emberi megmaradási vágy két 
megnyilvánulása közül az egyik a koncentrált áttörés 
önmagunkon a továbbélők irányába, a másik 
szétsugárzás. /.../ Úgy is fogalmazhatunk, hogy amikor 
begyűjt, vagy szerez, már ez a mozzanat is csak azért 
van, hogy így folyton fokozott önmagát adhassa 
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tovább. Ez a legfőbb evolutiv vonása. De az önmagát 
folytonosan közlő ember maga is hasonló folyamat 
eredménye: ugyanazok a hatások munkálnak rajta 
születésének pillanatától látszólagos megsem-
misüléséig, amit ő is kifejt élete során. 
Új TF: A Teilhard által megfogalmazott „személyiség és 
közösségkapcsolat” az Ember és a nálánál nagyobb 
kapcsolatát fogalmazza meg. Az Új TF ezt az 
Univerzum minden rendszerkomponensére 
általánosítva fedezte fel. Azt állítja, hogy minden 
rendszerkomponens önmaga számára rendszer = 
Szubjektum, amely a Természet hierarchikus rendjében a 
környezetével együttműködve ± fejleszti önmagát. 
Eredményeit működésével környezetébe tárgyiasítja91. 
„Ez a gondolatmenet odavezetett, hogy a személyi-
ségnek csak a funkcióját vázoltuk fel. Úgy tűnhetett, 
hogy nem több mint híd a szakadék felett, amelyen 
mindkét irányban zajlik a forgalom, amíg össze nem 
omlik. Mi marad meg belőlünk? Gondolom, hogy a 
közölhetelen  rész. Nyitva hagyom a kérdést. /.../ 
kiváncsi vagyok.” 
Új TF: A létező létformájának sajátosságai és 
szervezettsége szűkített önmegvalósítás során 
megszűnve átalakulnak alacsonyabb szervezettséggé. 
Bővített önmegvalósítás során a környezeti igényeknek és 
önmagának jobban megfelelő korszerűbb létforma alakul ki 
a maga sajátosságaival. Nincs ebben semmi 
közölhetetlen , csupán a külső környezet hatására a 
fukcióba, létformába, szervezettségbe tárgyiasult energia 
és kapcsolatrendszer átalakulása történik. 

VT/370. „... a tudatos munka, a cselekvés, s a 
személyiségből sugárzó aktivitás —amelynek energiái 
kitapinthatatlan messzeségből fakadva áramlanak és 
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lendítik előre megszerzett erőinket— beláthatatlan, de 
már körvonalazható cél felé tart.” 
Új TF: Az Új TF IV. kötetének összegező megállapítása „... 
Világegyetemünk, Univerzumunk minden ismert és 
ismeretlen létezője végső megnyilvánulásában az 
Ős/energia önmozgásának részeként, lényegében 
Vele egy irányba halad az orientált cél felé. 
„Teilhard hiperfizikai látásmódot és módszert ajánl, 
amelynek fényében egyre világosabban rajzolódik ki az 
út az Ómega felé. És ha ennek a sajátos látás-módnak 
misztikus fényei bántják is a racionalista szemléletet, 
azt senki sem tagadhatja, hogy tudományosan 
megalapozott...” 
Új TF: Az Energetizmus Filozófiájának megfogalmazása 
szerint az Omega felé tart, de miszticizmus nélkül.  

VT/371. Teilhard: A világegyetem alapvető fejlődési len-
dülete nem áll meg az emberi agynál és az egyéni 
gondolkodásnál. Ellenkezőleg ettől a ponttól kezdve a 
komplexitás-tudat új lendületet vesz, új 
nagyságrendben és új eljárással folytatódik tovább.  

VT/373. „... beszélhetünk —az egész anyagvilág 
tulajdonságaként— emlékezésről és felismerésről. El 
kell fogadni, hogy az öröklött értékek az őket létrehozó 
egyedeket megőrizve élik túl, és a közös koncepciók 
szakadatlan fejlődését nem korlátozza egyéni 
élettartam. Az élet visszafordíthatatlanul halad a több 
intelligencia irányába, a mind tökéletesebb szellemi 
organizációk felé.” 
Új TF: Ajánlható a Új TF/III/M//5: Civilizációs energia c. 
fejezet elolvasása. 
„Teilhard /.../ kimutatta, hogy a világfejlődésnek 
értelmes iránya van. Talán ennek a felismerésnek 
segítségével lehet majd megoldásokat találni az 
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egyszeri és megismételhetetlen  események titkainak 
megfejtésére. Tudjuk, hogy a világegyetem 
keletkezése, az élet felbukkanása, a tudatosság 
megjelenése olyan kérdések, amelyeknek elképzelése, 
megértése és főleg magyarázata az emberiség 
legjobbjainak mindig is örök vágya volt.” 
Új TF: Az Új TF e problémakört nem csupán az 
Ember, hanem minden létező-, létezésének minden 
funkciójára-, lét-, működés-, szervezettségformájára 
vonatkozóan megoldóan feltárta.  
 
Az Új Természetfilozófia köteteinek 
tartalomjegyzékeiből kiválasztva a T. Olvasó a 
kívánságának megfelelő nézőpontokból találhatja 
meg az eredményében egységes végső megoldást. 
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9. AZ EMBERI JELENSÉG c. könyve nyomán.  

A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek vastag betűvel. /Teilhard 
könyve=T/ 
T/44. „... szubjektíve, önmagunkhoz viszonyítva 

mindannyian szükségszerűen szemléletünk 
központjai vagyunk.”  

T/45. „A megfigyelő számára nemcsak köznapi tény, 
hanem kínos függőség is, hogy bárhová megy, a táj 
központját, amelyen áthalad magával viszi.” 
Új TF: Minden létező a saját külső és belső 
környezetének központja. Ezen mozgása-, sem 
létezésfolyamata-, de környezetváltozásai sem 
változtatnak. Kifejtve92  
„Az Ember szemléleti, de ugyanakkor szerkezeti 
központja is a Világegyetemnek. Így előnyös is, de 
szükségszerű is, hogy minden 
Természettudományt az Emberre vezessünk vissza.
” 
Új TF: Az Ember önmaga számára szemléleti-, de 
nem szerkezeti központja a Világegyetemnek93 

T/47. „... munkám alaprajza: az Élet előzményei, az Élet, a 
Gondolat — a három döntő tény, amely a Múltban 
megrajzolja és a jövőre (a Fölsőbb Életre!) 
előrajzolja egy és ugyanazt a pályaívet: az Emberi 
Jelenség görbéjét.” 
Új TF: Lényegében, ez az alaprajz az, ami Teilhard-
t tévútra vezette, továbbá a T/48. szerint.  

T/48. „Amikor megpróbálom elképzelni magamnak a 
Világot az Élet kezdete előtt, vagy az Életet a 
Paleozoikus Korban, nem tévesztem szem elől, 
milyen kozmikus ellentmondás lenne olyan 
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Embert föltételezni, aki a Gondolat földi 
megjelenését megelőző korok szemlélője 
lehetett. Nem is úgy szándékozom leírni ezeket a 
korszakokat, amilyenek valóban voltak, hanem úgy, 
amilyennek képzelnünk kell őket ahhoz, hogy a 
jelen pillanatban valószerűnek lássuk a Világot...” 
Új TF: Teilhard, az Univerzum történetében csupán az 
emberi gondolat megjelenéséig jutott el, azt is Ember 
célúan félre értelmezve; nem juthatott el az Ember 
megjelenése előtti kozmikus út eredőjéhez és 
folyamatához, a természeti értelem működését jelentő 
gondolkodáshoz ⇒ a természeti gondolathoz és 
általános megfejtéséhez sem  
„Kifejtendő nézeteim természetesen még ezek 
között a szerény keretek között is erősen kísérleti 
és személyes jellegűek.” 
Új TF: Az élet előzményeiről –megfelelő tudományos 
környezeti ismeretanyag hiányában– kellő mélységig 
nem tudott meggyőződni. A biológiai életet itt 
lényegében a sejttől eredezteti, a gondolatot pedig az 
Ember kizárólagos sajátjának tekinti. Ez az elképzelés 
a kritikus alap, amelyben tévedett, A megoldás94. 
Minden szervezettségi szint minden létezője 
működésének előfeltétele a múltja, a saját 
szervezettségi szintjének megfelelő képességű 
„természeti értelem, természeti nyelv és gondolkodás”. 
Az Embernek az elért, –a többi általunk ismert 
létezőhöz viszonyított– bonyolultsága és csodálatos 
képességei tévesztették meg Teilhard de Chardint. 

T/49. „... a Világegyetemnek /.../ értelmezése is csak akkor 
lehet kielégítő, ha egyaránt kiterjed a dolgok 
belsejére és külsejére — a Szellemre éppúgy, mint 
az Anyagra. Az lesz az igazi fizika, amelynek sikerül 
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majd egyszer összefüggő világképébe a teljes 
Embert is bevonnia.” „... ez a vállalkozás 
lehetséges, ...” 
Új TF: A dolgok belseje nem a szellem és külseje nem 
az anyag, Teilhard állitása nem helyes.  
Az Ősrobbanással létrejött Univerzumunk minden 
létezője −a környezetében betöltött funkciójának és 
szervezettségének megfelelő természeti értelemmel 
rendelkező– tárgyiasult energiarendszer-folyamatban 
nyilvánul meg.  
Minden létező rendszerkomponens folyamatok –
önmaguk számára Szubjektumok− rendszere. Ez 
Világegyetemünk, Univerzumunk, Földünk és minden 
létező –közöttük az Ember– összefüggő világképe95. 
„Az Ember nem a Világ mozdulatlan központja, 
amilyennek oly sokáig hitte magát, hanem tengelye 
és iránytűje az Evolúciónak...” 
Új TF: Hibás következtetés, amelyre Teilhard épített és 
így hibássá vált az erre épített felépítmény rendszere 
is. Az Ember az evolúciónak nem tengelye és nem 
iránytűje, csupán előzményeivel együtt a saját fejlődési 
útján; a saját evolúciója iránytűjének tengelyén 
helyezkedik el.  

T/57. „Az Energia, amit a maga tiszta állapotában sosem, 
hanem mindig /.../ csak többé vagy kevésbé 
szemcsésen /adagokban/ ragadhatunk meg, a 
Természettudomány szemében jelenleg a 
Világegyetem szövetanyagának legelemibb formáját 
jelenti. Ezért hajlandó képzeletünk valamiféle 
homogén, eredendő áramlásnak tekinteni, aminek a 
Világban létező minden alakzat csak futó ‚örvénye’ 
volna. Eszerint a szemlélet szerint a Világegyetem 
szétesése végpontján érné el konzisztenciáját és 
végső egységét. Lentről függne össze.” 
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Új TF: Az Új TF azt állítja, hogy minden létező-, 
valamint lét-, működés-, és szervezettség formája 
környezeti feladat-funkcióba tárgyiasult 
együttműködő energia. Ez képezi Világegyetem „
szövetanyagát”. Az Ős/energia feszültségének 
végtelen mozgatása a Világegyetem- és minden 
rendszerkomponensének folyamata. Univerzumunkban 
minden létező-, minden létezés eredője és folyamatos 
mozgatója. Világegyetemünk-, Univerzumunk változás 
folyamatában, az Ómega–Alfa átforduló- pontban is 
egységes rendszerfolyamat. 

T/58. „Sohasem fogja megérteni sem a történelmet, sem a 
Tudat helyét a Világban, aki előzőleg nem látta meg, 
hogy a Kozmosz, az Ember sorsszerű hazája, 
egészének megbonthatatlan teljességében 
Rendszer, Totum és Kvantum: Rendszer 
Sokféleségénél, Totum Egységénél, Kvantum 
Energiájánál fogva; s mindez egyébként egy 
határtalan körvonalon belül.” 
Új TF: Teilhard meglátta a valóság lényegét. 

T/63. „... az Anyag Fejlődése a fizikokémia által fölismert 
különböző elemeknek egyre növekvő bonyolódás 
által való fokozatos fölépülésére nyúlik vissza. 
Egészen lent a kezdet kezdete: /.../ fogalmilag 
meghatározhatatlan alakzatok még bizonytalan 
egyszerűsége.” 
Új TF: Nem csupán az anyagi szervezettség 
létezői-, hanem Univerzumunk minden 
szervezettségű minden létezője kezdetének 
kezdete Univerzumunk Ősszubjektumának 
Ősrobbanásáig vezethető vissza. Amelyből a létezők 
egyre növekvő bonyolódás által épültek fel és érték el 
korszerű jelenpillanatuk létformáját97. 
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T/65. „... az Anyag, legtávolabbi alakzataitól kezdve, a 
genézis állapotában mutatkozik előttünk — s ebben 
a genézisben fellelhető /.../ Először: a 
szemcsésedés kritikus fázisával kezdődik, /.../. 
Azután a növekvő komplexitás folyamatát követve 
additívan folytatódik.” 
Új TF: Nem csupán az anyag, hanem minden létező 
a genézis állapotában mutatkozik meg. A létező 
energia-tárgyiasulással kezdődik, majd a 
környezetváltozás által előidézett kényszerpályásan 
növekvő komplexitás folyamatot követve, egymásra 
épülve energiatárgyiasulásokkal folytatódik 
Univerzumunk tágulásának időszakában.  
A szűkülés időszakának eseményei további átgondolást 
igényelnek. Részletezve az Új TF/III/M/3 f-ben. 

T/66. „A fizika még sokáig tűnődhet rajta, milyen 
struktúrát tulajdonítson az asztrális végtelennek.” 
Új TF: Nem kell tűnődnie, mert az Új TF 
Világmindenség-, Világegyetemünk-, Univerzumunk-, 
és ezen belül Univerzumunk Ősszubjektumának Alfa-
Ómega viszonya az asztrális végtelen struktúráját 
kellően megvilágítja. Ld.: ÚJ TF/III/M/3. f. 

T/68. „... Világegyetem nem látszik képesnek arra, hogy 
útját a végtelenségig folytassa. Ahelyett, hogy zárt 
ciklusban a végtelenségig mozogna, határolt 
fejlődési vonalat ír le visszafordíthatatlanul.” 
Új TF: De igen! A Világegyetem világfolyamata a 
végtelen feszültségű mozgató, az Ős/energia 
jelenfolyamatában, ciklusosan változó Univerzumok és 
rendszerkomponensei lét-, működés- és szervezettség-
formáiban realizálódik, a maga sajátosságaival. 
Az Univerzumok létezése Ősszubjektum létformájuk 
Ősrobbanásától a következő hasonló állapotú Ómega-
Alfa önrobbanásáig –átfordulásig– tart. Így a 
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visszafordíthatatlan előrehaladás ellenére képes arra, 
hogy útját a végtelenségig folytassa.98 Ld.: ÚJ 
TF/III/M/3. f. 

T/71 „A dolgoknak megvan a maguk belseje, azt lehetne 
mondani ‚magánvalósága’. S ez határozott kvalitatív 
vagy kvantitatív viszonyban van a kozmikus 
Energiának a tudomány által fölismert 
kibontakozásaival.” 
Új TF: Ez az állítása is feltételezi, hogy Teilhard de 
Chardin –ha nem tér tévútra– szintén felfedezhette 
volna a Természet valóságát. 
Az Új TF megoldását, ld.: az Új TF/I/M/5 és 6: 
Szubjektum - rendszer - szervezettség - környezet 
összefüggései c. fejezetekben. 
„A természet egységében különböző rendű szférák 
(vagy szintek) vannak, amelyeknek mindegyikét 
bizonyos tényezők uralma jellemzi; ...” 
Új TF: Teilhard de Chardin is megérezte. A megoldás 
az Új TF/II/M/7. A szervezettség genetikai ismérvei. c. 
fejezetben található.. 

T/81-82. „Nincs számunkra meghittebb fogalom, mint a 
szellemi Energia; ugyanakkor tudományosan 
homályosabb sincs. Egyfelől a pszichikai munka és 
erőfeszítés tényszerű valósága /.../ tagadhatatlan, 
/.../. Másfelől e belső erő 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: Ezekkel a fejtegetésekkel kellő idő és terjedelem 
hiányában itt nem foglalkozunk, mert sem a könyvében 
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megjelölt kutatási irányra, sem a kifejtési módra hasz-
nálható megoldást nem tudott előtárni, de meg kell 
jegyeznünk, hogy Teilhard, mégis megsejtette a végső 
megoldást. Könyve 83. oldalán ezt írja: „A dolgok 
mélyén valamilyen módon csak egyetlen Energia 
játszhat szerepet a világban.” 
A probléma megfejtését az Új TF Általános 
lét- és rendszerelmélete fedezte fel: 
Energia nélkül nincs létező. A Lét –végtelen és a 
legáltalánosabb eredő– individuális természeti energia-
rendszer megnyilvánulása „véges” létformákban. 
A Világmindenségben a végtelen Ős/energia 
feszültsége a mozgató, az együtt járó természeti 
értelemmel. Tulajdonságai, képességei a létező 
funkciójától és szervezettségétől függenek. Nincs 
külön szellemi és fizikai energia.99  

T/93. „A csillagtest elszigetelődött töredékében is, mint 
bárhol másutt a Világegyetemben egy belső világ 
kettőzi meg elkerülhetetlenül és pontról pontra a 
dolgok külsejét.” 
Új TF: Zseniálisan meglátta: A Világegyetem bármely 
létezőjének önmaga számára belső világára és annak 
megkettőzésére, a létező külsejére. Csakhogy ezt a 
külső megnyilvánulást a külső környezeti objektumok 
érzékelik. Ezek a Szubjektum belső megnyilvánulását 
nem képesek pontosan érzékelni. Javasolható az Új 
TF/I/M/6. f. elolvasása. 
„... meg kell állapítanunk, égitestünk egyedivé 
válásának következtében a földi Anyag kezdettől 
fogva bizonyos tömegű elemi tudatot zár magába.” 
Új TF: Nem égitestünk egyedivé válása következtében, 
hanem Univerzumunk bármely létezőjében tárgyiasult 
energia; így annak bármely rendszerkomponense 
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funkciójának és szervezettségének megfelelő 
tudattal és környezeti együttműködésre képes 
természeti értelemmel rendelkezik.100  

T/95. „Világunk kezdeti tudattartalmának kvantumát nem 
egyszerűen az egy ugyanazon hálózatba véletlenül 
belekerült részecskék halmaza alakította ki. 
Végtelenül parányi központok szolidáris tömege ez, 
amelyeket eredetük körülménye, valamint 
fejlődésük zár szerkezeti egységgé.” 
Új TF: Világunk, Univerzumunk „kezdeti” 
tudattartalmának kvantuma a Világegyetemünkben és 
Univerzumunk Ősszubjektumában megtalálható. 
Rendszerkomponensei, az Ősrobbanást követően 
létrejött létezők örökölt tudattartalma, 
környezetváltozásukkal összefüggő ősi tradíciójuk és 
létezésük során fejlődött és fejlődik korszerű létezővé, 
ARSZO-vá..101  

T/99. „Ásványvilág és Élővilág: egymásnak ellentmondó 
két teremtés-formának látszanak, /.../ ám egységes, 
fokozatosan olvadó tömeggé válnak azon nyomban, 
amint akár térbeli, akár időbeli elemzéssel /.../ 
mikroszkópikus szintre, vagy még alább, a végtelen 
parányig szállunk alá.” „De nem tapasztaltuk-e már, 
hogy lehetetlen volna megérteni őket a belsejük 
legmélyén rejlő, kezdetleges psziché nélkül?” 
Új TF: Minden elismerés Teilhard meglátásához. A 
megoldás az Új TF/III/M/1-2. Természeti értelem, 
értelmes Természet. Értelmes létezők és az Ember c. 
fejezetekben. 

T/100. „Kritikus pontok, állapotváltozások, lépcsőfokok az 
emelkedőn — ugrások a fejlődés különböző fajtái 
közben: már csak ez az egyetlen, de mégis 
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helyénvaló lehetőség a Tudomány számára, hogy 
elgondolja és megragadja a ‚kezdeti pillanatot’.”  
Új TF: A megoldás az Új TF/II/M/2: A létező 
funkcionális célszerűsége, működésrendszere, teremtő 
alkotó képessége c. fejezetben. 

T/104. „... pillanatig is habozhatunk-e felismerni a nyilván-
való rokonságot, amely mind az összetételben, 
mind a viselkedésben megmutatkozva, 
összekapcsolja az ősélők és a Fizikokémia 
világát?...” 

T/129. „... a Föld nem csupán valami roppant lélegző test. 
/.../ volt egy pillanat, amikor lélegezni kezdett; 
később a mozgó egyensúly alapján halad tovább; 
valószínűleg valami végső állapot felé tart. 
Született, fejlődik, s valamikor bizonyára el fog 
pusztulni. Kell tehát, hogy körülöttünk egy állandó, 
a geológiai korokkal kifejezhető lüktetésnél 
mélyrehatóbb és nem szakaszos folyamat 
működjön, ami a bolygó teljes fejlődését 
meghatározza: valami ami kémiailag bonyolultabb, 
s ami bensőségesebben kötődik az Anyaghoz, mint 
a valaha annyit emlegetett ‚kihűlés’; valami ami 
mégis visszafordíthatatlan és folytonos.” 
„A korok ritmusán átfutó egyetlen tengerár... Nos, 
úgyvélem, az Élet jelenségeit úgy kell szemlélnünk, 
hogy eközben kövessük /.../ ezt a mélyből feltörő 
áradatot.” 
Új TF: Ez, a korok ritmusán átfutó „egyetlen tengerár” 
Univerzumunkban a minden létező sajátos létezését, 
működését –változó és folyamatosan egyensúlyra 
törekvő állapotát– szerveződését –így a Kozmoszét és 
a Földét is, az Életet is– kényszerpályán tartó 
Ősrobbanást követő energiaáramlással együtt járó 
környezet-változás hatása, illetve áttételeken át eljutó 
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hatásai okozzák. A megoldás az Új TF IV. kötet 
előszavában és bevezetésében olvasható. 

T/178. „A mind magasabbra törő Tudomány /.../ egy 
helyben topog jelenleg, mivel még pallérozott 
szellemiségei is haboznak elismerni, hogy a 
fejlődésnek határozott iránya és kiváltságos 
tengelye van.” „... reális valóságát, 
meggyőződésem szerint, nemsokára 
általánosságban is elfogadja majd a Tudomány.” 
Új TF: Írásáról egyetértéssel lehet szólni. /Ld az Új 
TF/III/M/4: A környezetváltozás szerepe a természeti 
kommunikáció, a természeti nyelvek, a természeti 
értelem és a szervezettség alakulásában, a fejlődésben 
c. fejezetben./ 

T/182. „... bonyolultabbakká válnak az ösztönök, és csak 
hamar jelentkeznek /.../ a Társulás rendkívüli 
jelenségei is.” 
„... osztályozásuk az élő világnak csupán a 
töredékét vagy a rendszer csontvázát mutatja. S 
mert az így felvázolt körvonalak a fejlődés 
másodlagos összefüggését jelzik csupán, ...” 
Új TF: A társulás jelenségei nem rendkívüliek. Azok 
átfogják a Természet teljes keresztmetszetét; az 
Ősszubjektum Ősrobbanását követően minden 
szervezettségi szint minden egyedénél jelentkeztek. 
Nem másodlagosan, hanem a létezés természetes 
folyamatában, az egymásra épülő szervezettségek és 
egyedi létforma funkciók környezeti együttműködés 
rendszere szerint. 

T/186. „Hogy kiragadjuk az egyént természetes tehetet-
lenségéből /.../ elkerülhetetlenül szükség van külső 
megrázkódtatásokra és sürgető ingerekre.”  
Új TF: Ha nem is pontosan így, de Teilhard is rátalált a 
környezetváltozás mozgató hatására. Részletesen 
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kifejtve az Új TF/I/M/3, 5, 6, 7, és az Új TF/II/M/8. 
fejezeteiben. 

T/187. „... megfordíthatatlan haladásának magyarázata 
csupán mozgásának valamiféle belső elvében 
található meg.” 
Új TF: A megoldás: Minden létező kozmikus téridő 
útján a jövőjébe tart. Ugyanazon téridő jövő úton nem 
lehet visszafordulni, de más téridő jövő úton vissza 
lehet jutni.. 
„Miként működhet együtt szabadon az Élet Belseje 
a megkötöttségeit és meghatározottságait 
tiszteletben tartó Külsővel? Valamikor majd jobban 
megértjük talán.” 
Új TF: Közérthető megoldása; Bármely létező téridő 
jelenfolyamata, valamint a külső és belső környezet- és 
helyzetváltozás folyamata az, amely a létezőt 
folyamatos működésre kényszeríti. 
Az orientáció minden létező számára a külső 
környezetváltozáson át érkezik. Annak feldolgozása és 
a helyzetváltozással összefüggő létszükséglet 
megállapítása ⇒ a reakció-akció hatásai  nem csupán 
a külső környezet, hanem a belső környezet irányába is 
hatnak. 
Az adott létező belső rendszerkomponensei önmaguk 
számára szintén Szubjektumok, amelyeket áttételesen 
érint a saját külső környezetváltozásuk 
helyzetváltozással létszükséglet megállapítással, stb..  
A probléma így nem csupán az élet, hanem 
minden szervezettségű minden létező ARSZO 
vonatkozásában megoldást nyert. 
„ Minél többször merült fel és foglalkoztatott ez a 
kérdés, annál követelőbben lépett fel bennem a 
gondolat, hogy ezzel az alkalommal nem külső, 
hanem pszichés erő hatásával van dolgunk.” 
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Új TF: Változatlanul külső erő hat –a „pszichés erő” a 
környezetváltozást feldolgozó természeti értelme által 
meghatározott létszükséglet– és reakcióakció 
meghatáro-zásában, végrehajtásában, 
memorizálásában jelentkezik. Teilhard ez esetben 
nagyon fontos lényegen siklott át. Emiatt minden 
ráépített következtetése hibás. 
Az életet-, a létezést nem csak az esélyek taszító ereje 
viszi előbbre, hanem a létező környezetváltozásával 
összefüggő létszükséglet-folyamatának 
kényszerpályája.102  

T/189. „Hogy valódiságában ki tudjuk fejteni a világ 
Természetes Történetét, belülről kellene tudnunk 
követni: nem egymást helyettesítő szerkezeti 
válfajok kötött sorozataként többé, hanem mintegy 
a belső életnedv áradását, amely kialakult ösztönök 
erdejévé bomlik ki. Önmaga legmélyén az élővilágot 
húsba és csontba öltöztetett tudat alkotja.” Majd a 
T/190. oldalon így ír: „Ismereteink mai fokán nyilván 
nem is álmodhatunk arról, hogy ebben a 
bensőséges ‚radiális’ alakban fejezzük ki a fejlődés 
mechanizmusát.”  
„Az Élet, az irányított haladás mértékének meg-
felelően, csakis azzal a feltétellel juthatott előbbre 
eredeti vonalán, hogy egy adott pillanatban mélyre-
hatóan átrendeződött.” 
Új TF: Ezeket a teilhardi promlémákat az Új TF 
Általános Lét- és rendszerelmélete, valamint az 
Általános érték- és működés elmélete megoldotta. 
Lásd I.-II.-III. kötetekben. Rövidebben103  

T/204-5. „... ahogy bizonytalanság uralkodik a Biológusok 
között, van-e a Fejlődésnek valamiféle értelme, s 
még inkább, van-e meghatározott tengelye, ezzel 
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összefüggésben még nagyobb eltérés mutatkozik a 
Pszichológusok között, ha el kell dönteniök, vajon 
az emberi psziché sajátosan (‚természete szerint’) 
különbözik-e az előtte megjelent lények 
pszichéjétől.” 
Új TF: Univerzumunkban a fejlődés értelmének 
kérdése nem csupán a biológiai szervezettségi 
szint létezőivel kapcsolatos, hanem a Természet 
teljes keresztmetszete minden létezőjével. Így a 
fejlődés értelme általunk felmérhetetlen sok áttételen 
keresztül az Ős/energia mozgató feszültségéig; minden 
létezés alapjáig vissza vezethető. A válasz 
egyértelmű: Van a fejlődésnek meghatározott 
értelme és meghatározott tengelye is.104  
„Jelenpillanatának” kozmikus kódja, funkciója, 
szervezettségi színvonala, környezeti feltételei 
határozzák meg az adott létező pszichéjét, szellemét, 
értelmi képességeit. Az emberi psziché 
„jelenpillanatáig” a kozmikus történetben alakult ki.  
Az ARSZO-k emberi szervezettségi színvonalán 
nyilvánul meg az emberi psziché, az emberi 
személyiség –értelmi, érzelmi, erkölcsi 
jellemvonásainak az összessége, amely érzés- és 
gondolkodásmódjában, cselekedeteiben és erkölcsi 
magatartásában nyilatkozik meg–.  
Minden létező „téridőpillanat”-, funkció-, és 
szervezettség függő. Folyamatos környezeti 
helyzetváltozásuk miatt is pszichéjük egyedenként 
sajátosan eltér minden –és minden megelőző– 
pszichéjétől.105 , 106 
„.. az Ember vajon ‚felsőbbrendű’-e az állatoknál, ..” 
Új TF: Biológiai szervezettség létezői, azonban, az 
Ember szervezettebb az állatoknál. Ld.: Az Új 
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TF/II/M/7: A szervezettség genetikai ismérvei c. 
fejezetben. 

T/210. „... a sejttől a gondolkodó állatig, mint ahogy az 
atomtól a sejtig is szakadatlanul és egyértelműen 
mindig ugyanaz a folyamat (pszichikai 
felforrósodás vagy összpontosulás) megy végbe. 
De éppen e működés állandósága miatt, fizikai 
tekintetben elkerülhetetlenül, bizonyos ugrások 
alakítják át egy csapásra a folyamatnak alávetett 
létezőt.” 
Új TF: Létezés törvénye a kozmikus kóddal örökölt 
természeti tudás kényszerpályás 
továbbfejlesztése; a szervezettség növelése, 
szervezettségi szintek kialakulása. Ennek hatás 
mechanizmusa: környezetváltozás folyamat, 
helyzetváltozás folyamat, problémamegoldás folyamat, 
létszükséglet-változás folyamat, a létszükséglet 
realizálása, az örökölt természeti tudás értéktöbblet- 
előállítása. 
Chardin közel került a megoldáshoz, nagy kár, hogy 
nem folytatta. 

T/214. „... a gondolkodás pszichés központja /.../ önmaga 
köré központosítja a Világ többi részét, méghozzá 
azáltal, hogy az őt környező valóságokban 
szüntelenül egyre összefüggőbb és mind 
szervezettebb látókört épít ki.” 
Új TF: A Szubjektum a saját világának központja. 
Kifejtve az Új TF/I/M/1. f.,. továbbá az Új TF/II/M/5: 
Természeti értelem ... c. fejezetben. 

T/225. „... a Geogenézis Biogenézissé lett, ami viszont 
végül is Pszichogenézis.” 
Új TF: Ez nem pontosan így van. Ősszubjektumunk 
Ősrobbanását követően energia tárgyiasult minden 
létezőben-, a létezésfolyamatában-, ,funkciójában 
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viszonyaiban-, együttműködésükben –mint 
energopszichogenézis–. Minden pillanatban 
sajátosan adott létezőjének funkciója, szervezettségi 
foka és továbbfejlődési lehetősége. Az 
energopszichogenézis az egész történeti 
folyamat minden tényezőjének természeti 
értelmi és érzelmi sajátja. A létezés 
nélkülözhetetlen feltétele. 

T/232. „... semmiféle fénykép sem rögzítheti a 
Gondolkodás felé vezető átmenetet, amely jogosan 
izgat bennünket; egyszerűen azért, mivel ez a 
jelenség mindig azon belül játszódott le, ami a 
rekonstruált filumban hiányzik: az eredeti alak 
bekötő kocsányában.” 
Új TF: De igen. Az átmenet nem a gondolkodás felé 
tart. A gondolkodás a saját szervezettségi színvonalán 
elválaszthatatlan a létezőtől. Fejlődése a létező 
működésével-, problémamegoldásával-, szervezettségi 
színvonalának növekedésével jár.  
A természeti értelem és működése, a természeti 
gondolkodás az Ős/energia végtelen működésével 
egyidős. Univerzumunkban „az eredeti alak bekötő 
kocsánya” az eredő létforma; az Ősszubjektum, az 
Ómega-Alfa = az EGY; –az adott létforma vége = 
Ómega, amelynek Ősrobbanása az Alfa = az Új 
Univerzum kezdete–. Minden rendszer és 
rendszerkomponens, –önmaga számára rendszer– 
eredője az Ős/energia: minden létező láncolatának 
genetikai Ősforrása. 

T/236. „Hogy az emberi jelenség valóban kozmikus 
távlatát felfogjuk, követnünk kell gyökerét az Életen 
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át egészen a Föld által magára öltött első 
burkolatig.” 
Új TF: Ez a valóságban nincs így. Ha az emberi 
jelenség valóban kozmikus távlatát visszamenően és 
jövőbe-tartóan felfogjuk, gyökerét a végtelen 
Ős/energia feszültségének mozgatásáig, Univerzumunk 
Ősszubjektumának Ősrobbanásáig kell követnünk. A 
Föld és az élet ennek csupán parányi közbenső 
állomása. Kifejtve az Új TFII/M/12: A Világegyetem és 
minden részének összefüggés rendszere c. fejezetben. 

T/270. „... a legkisebb Véglény is szerkezetileg vegyül az 
Élet áramába úgy, hogy feltételezésem szerint, léte 
nem volna megsemmisíthető /.../ A lények 
megoszlása, egymásutánja és szolidaritása közös 
genézisből származó együttes növekedést tételez 
fel.” 
Új TF: Minden korszerű létező, „véglény”. A 
kozmikus útján kozmikus kódjában rögzítettek szerint 
épült fel „jelenpillanatának” színvonalára. A közös 
genézis közös  eredője és folytatásának 
működtetője a végtelen Ős/energia feszültsége. A 
Lét végtelen, minden létforma véges.107  

T/277. „Az a hullám, amelynek tovavonulását érezzük, 
nem bennünk alakult ki. Nagyon messziről érkezett 
hozzánk — akkor indult el talán, amikor az első 
csillagok fénye. Úgy érkezett, hogy mindent meg-
alkotott útközben.” 
Új TF: Az Ős/energia ⇒ az Ősrobbanás indító 
lökéshulláma úgy érkezik minden létezőhöz, hogy az 
kozmikus útján mindent megalkotott. Kifejtve Új 
TF/III/M/3. f. 

T/278. „... bizonyos fajta határozott és határozatlan ‚
mennyiség’ az, amit egyszer s mindenkorra kaptunk 
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a Múlttól. De éppoly bizonyosnak látszik, hogy 
ezeknek az energiáknak többé-kevésbé gazdaságos 
felhasználása szabja meg az élethullám későbbi, 
utánunk következő fejlődését.”  
Új TF: Minden létező „jelenpillanatában” történeti 
tradícióját-, funkcióját-, örökölt lét-, működés- és 
szervezettség formáit-, környezeti létfeltételeit-, 
képességeit, stb. kozmikus kódját kapta a múltjától. 
Létezése során ezeket szükség szerint felhasználja és 
értelmesen kiegészíti. Működésének eredményessége 
határozza meg szűkített, vagy bővített 
önmegvalósítását, a jövőjét.108  

T/284. „A modern Világ nyugtalanságának gyökere, /.../ a 
bizonytalanságban van, abban, hogy nem látja 
miként lehetne biztos a kiútban — hogy van-e 
megfelelő kiútja ennek a Fejlődésnek.” 
Új TF: A Lét- és létezés végtelen. A szükséges ± 
változás és fejlődés is végtelen. A véges létezőknek a 
funkciójuk-, lét-, működés-, szervezettségformái 
„végesek”, azonban energiatartalmuk végtelen 
változással tovább létezik és szükség szerint sajátosan 
új létformákban nyilvánul meg.109  
Idetartozna még a tudás-, a képességek-, a 
tapasztalatok túlélése, mert itt kellene kifejteni a 
fejlődés túlélő kiútját. Ez máshol kerül kifejtésre. 

T/318-319. „... a modern Ember szinte megszállottja annak 
az igénynek, hogy megfossza személyiségétől vagy 
személytelenné tegye azt, amit legjobban csodál.  
Két oka van e törekvésnek. 
Az első az Analízis — az a csodálatos tudományos 
kutatóeszköz, amelynek minden haladásunkat 
köszönhetjük, de amely, ahogy sorban minden 
szintézist szétbont, úgy hagyja elveszni 
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mindeniknek a lelkét, hogy végül egy sereg 
leszerelt alkatrész és egy nagy halom lassan 
semmivé foszló részecske társaságában hagyjon 
bennünket.  
A másik pedig a csillagvilág felfedezése, azé a 
szédítő nagyságrendé, amelyben minden arány 
vagy összehasonlítás lehetetlennek látszik létünk s 
a minket körülvevő Kozmosz méretei között. TALÁN 
EGYSZER OLYAN VALÓSÁG MARAD CSUPÁN, 
AMELY ELÉRHETI, S UGYANAKKOR SIKERREL 
ÁTFOGHATJA A VÉGTELEN KICSIT ÉS A VÉG-
TELEN NAGYOT; S EZ AZ ENERGIA, E MINDENÜTT 
JELENLEVŐ LÉNYEG, AMELYBŐL MINDEN ERED 
ÉS AHOVÁ, MINT VALAMI ÓCEÁNBA MINDEN 
VISSZAHULL. Az Energia az új Szellem. Az Energia 
az új Isten.” 
Új TF: Teilhard de Chardin állításaival 
megsejttette, az ENERGETIZMUS 
FILOZÓFIÁJÁNAK létrejöttét, feltételezte és 
szinte megjósolta az Új Természetfilozófia I-V. 
köteteiben leírt igazságok feltárását. 
A rendszert, ha szétszedik, megszűnik rendszernek 
lenni, megszűnnek a rendszer sajátos tulajdonságai: 
személyisége, tudása, képességei, szubjektív 
aktivitása, stb. Létünk-, a csillagvilág-, a kozmosz- és a 
hatalmas méretarányok felfedezése, a „végtelen” kicsi 
és a „végtelen” nagy, a mindenütt jelen levő lényeg; az 
energia valóságának-, átfogó, de nagyvonalú 
megértésének megoldását az Új 
Természetfilozófia I.-V. kötete tartalmazza.  
A IV. kötet összegező megállapítása, hogy 
Világegyetemünk, Univerzumunk minden ismert és 
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ismeretlen létezője végső megnyilvánulásában a Lét, 
az Ős/energia feszültségének mozgató részeként, 
lényegében vele egy, és egyírányban halad.110  

T/319. „... úgyvéljük, /.../ az ‚én’ kijelentésének képessége 
csak az elem kiváltsága /.../ mégpedig abban a 
mértékben, amelyben az a többitől elkülönül, és ön-
magát a Minden ellenpólusává sikerül megtennie.”  
Új TF: Az „én” kijelentésének képessége a Szubjektív 
Objektum −a Szubjektum− kiváltsága. Azonban, a 
rendszerkomponens önmaga számára szintén, 
Szubjektumként funkcionál, −szubjektív 
ellenpólusként−, kommunikációjuk is ennek megfelelő. 
111 A Szubjektum - Objektum relativitás szerint. 

„Másik irányban a Kollektív és az Egyetemes felé 
mutatva, azaz arra, ahol a Világ legvalósabb és 
legmaradandóbb értelme van, az ‚ego’ –azt 
gondoljuk– elveszti jelentőségét és megsemmisül.” 
Új TF: Ez nem jó gondolat, és nem így van. A Világ 
rendszer-folyamatok és rendszerkomponensek –de 
önmaguk számára szintén ‚egó’-val rendelkező 
rendszerfolyamatok– végtelen; –a nyelvünkön ki sem 
fejezhető mennyiségű– tényezőjéből áll, amely az 
Ősszubjektum –mint „EGY” Ómega–Alfa rendszerétől 
Univerzumunk Ómegájáig tart; és ez egyben –szintén „
EGY” = a következő Univerzum Ősszubjektumának 
Alfája. 

T/325. „...Világ végső állapotát csak olyan rendszerként 
tudjuk helyesen kifejezni, amelynek egysége az 
összhangba hozott bonyolultság legmagasabb fokú 
feszültségével esik egybe. Tehát tévedés lenne úgy 
képzelnünk az Ómegát, hogy az csupán az egybe-
gyűjtött elemek összeolvadásából alakuló központ, 
...”  
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Új TF: Az állítás így nem pontos. Az Ómega az 
egybegyűjtött rendszerkomponensek energiái össze-
olvadásából keletkezett Ősszubjektum /tiszta energia, 
egyetlen központ a maga tulajdonságaival és 
képességeivel/. A saját „téridőpillanatában” minimális 
tér, maximális energiafeszültség, maximális forgás, 
maximális hőmérséklet, maximális antigravitáció, stb.⇒ 
egyidejűségük Ősrobbanás Kifejtve Új TF/III/M/3. f. 

T/335. „Nem lenne Ómega, ha természeténél fogva nem 
állna az általa összefogott Időn és Téren kívül.” 
Új TF: Ez nincs így. A végtelen térfolyamat és 
időfolyamat a végtelenül önmozgó Ős/energia, a Lét 
velejárója. Az Ómega–Alfa téridőpillanata az 
Ősszubjektum Ősrobbanása. 

T/341. „A Világ jelenlegi állapotában nem lenne 
megérthető, megmagyarázhatatlan lenne a 
Gondolat jelenléte benne, ha nem tételeznénk fel a 
Végtelen nagy és Végtelen kicsi titkos 
összejátszását, ...” 
Új TF: Nincs titkos összejátszás. Nagyságra való 
tekintet nélkül minden létező együttműködik saját 
környezet-változásával és áttételein keresztül az 
Ősszubjektummal. Semmilyen mozgás, működés nem 
képzelhető el emlékezeti tudás, információ, természeti 
értelem, természeti nyelvek és kommunikáció 
nélkül.112. 

T/358. „Hogy a Világban legyen helye a Gondolatnak, az 
Anyagot kellett bensőségessé tennem: meg kellett 
alkotnom a Szellem energetikáját: a feltörő Noo-
genézist szembe kellett állítanom az Entrópiával; 
értelmet, irányt és kritikus pontot kellett adnom a 
Fejlődésnek, ...” 
Új TF: Sajnos ez nem sikerülhetett, mert már az 
alapoknál elhibázta. Így a felépítmény sem lehetett jó. 
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Az Új TF esetében nem a szerző alkotott 
elméletet, csupán felfedezte a Természet 
működését. 
„A Nooszféra struktúrája miatt sem egyénileg, sem 
közösségileg nem zárulhat le más módon, csakis az 
Ómega-Központ befolyására.” 
Új TF: Ez így nem lehetséges. 
Nincs külön Nooszféra. A LÉT-ben, a létezőben és 
létezésfolyamatában. Az értelmi színvonal –minden 
létező természeti funkciójától és szervezettségétől 
függő– elválaszthatatlan sajátja.  
Az Univerzum létezés struktúrája miatt a létformák 
létezése és Univerzumunk „végső” stádiuma nem 
zárulhat más módon csakis az Omega-Alfa központ 
befolyására. 
„Amikor teljes egészében az Emberre alkalmaztuk 
azokat a tapasztalatokat, amit a Fejlődés törvénye 
mutatott, logikusan ezt következtettük.” 
Alapvető hiba volt és a rá épített következtetés úgy-
szintén. A természeti fejlődés törvénye nem csupán az 
Emberre, hanem minden létezőre vonatkozik. 
„Jelenleg nincs más személyes energia a Földön, 
csak amit az emberi személyek összessége alkot.” 
Új TF: Ez sincs így. Az egész Univerzumban; így a 
Földön is, minden létező ARSZO a maga energiájával. 
Az Ember és az Emberiség is a Természet része és 
csupán önmaga számára Szubjektum. Személyes 
energiája ennek megfelelő. 

T/360. „... személyes és emberfeletti energia-csúcsnak 
kell léteznie valahol körülöttünk, valamilyen 
formában: ez fel is ismerhető ...” 
Új TF: Ez a csúcs a LÉT, az Ősenergia és 
Ősszubjektuma. 
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„Központjában /.../ ott lelhető a személyes Isten 
létének állítása: a Világegyetemet jóságosan 
irányító, Gondviselő Isten; az értelem síkján és 
útján magát az Emberrel közlő Kinyilatkoztató Isten.
” 
Új TF: A LÉT–az Ősenergia az Atya Isten, az 
Ősszubjektum és Ősrobbanása a Teremtő Fiú Isten, az 
Univerzumunkat és minden rendszerkomponensét 
irányító, az értelem útján magát az Emberrel és minden 
létezővel közlő, kinyilatkoztató Isten.  
A gondolkodás nem az Ember kizárólagos sajátja, így 
az a felépítmény, amit Teilhard a hibás feltételezésre 
épített, ingatag és elfogadhatatlan. Javasolható 
elolvasásra e kötet 14. f. A Mindenség Istene c. fejezet. 

T/367. „Amidőn azt állítjuk, hogy a Világ csúcsán az 
Ómega van jelen, pontosabban kifejezve‚ állításunk 
szerint a Világ csúcsán van valami, ami síkja szerint 
még magasabb rendű mint az Ómega-pont.” 
Új TF: Feltételezhetően a Világ csúcsán a végtelen 
LÉT, az Ősenergia az Atyaisten, az Ősszubjektum a 
Fiúisten, a Szentlélek a természeti értelem és 
érzelemvilág áll. Univerzumunk csúcsán az Ómega-Alfa 
az Ősszubjektum a Fiú-Isten áll. Az Atya-Fiú-
Szentlélek vagy Ősenergia–Ősszubjektum–
természeti értelem és érzelemvilág 
összefüggő Egységében. Ez az, az 
alapvető pont, ahonnét az 
emberi Tudomány a Filozófia 
és Vallás egymásra találása, 
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és egymásra utaltsága 
felépíthető. 

T/368. ÖSSZEFOGLALÁS VAGY UTÓSZÓ 
„amióta megírtam könyvemet, mit sem változott az 
intuícióm, /.../. S Mégis ez az alaplátomás nem 
maradt, de nem is maradhatott mozdulatlan. /.../ tíz 
év alatt néhány új fogalmazásra és 
összekapcsolódásra leltem fokozatosan, ...” 
„A csillagászok iskolájában mostanában 
megbarátkoztunk egy Olyan Világegyetem 
gondolatával, amely valami kezdeti atomféleségből 
(csupán!) néhány évmilliárd óta folyamatosan 
galaktikákká bontakozik ki.” 
Új TF: Univerzumunk Ősszubjektumának Ősrobbanása 
következtében ez a Világunk teremtésfolyamata. Ld.: Új 
TF/III/M/3. f. 

T/369. „... ha a Világegyetem csillagászatilag térbelileg 
kiterjedőnek mutatkozik (a Végtelen kicsitől a 
Végtelen nagy felé), /.../ (a végtelen egyszerűtől a 
nagyon bonyolult felé), s ez a sajátos ‚
Bonyolultsági’ önmagára-vetülés /.../ a pszichének 
vagy a tudatnak a növekedésével kapcsolódik 
össze.” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia feltételezése szerint, 
Univerzumunk Ősszubjektumának Ősrobbanása; 
Univerzumunk Alfája révén, a minimálisan kicsitől a 
maximális nagy-, majd a gravitáció erőinek hatására a 
tágulás visszafordul, a minimális kicsi az Ómega pont 
irányába. Ez a változásfolyamat együtt jár a létezők 
létformáinak és szervezettségének változásával is, 
amely a minimálisan egyszerűtől a maximálisan 
bonyolultig, majd (elgondolkodtatóan) feltételezhetően 
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újabb Ősszubjektumig tart. Azonban a létezők 
természeti értelmének és tudatának változására, a 
tágulási folyamat szűkülésbe fordulásától, csak további 
vizsgálódások reális eredményei alapján lehet 
következtetni. 
„Bolygónk szűk világában (mert még csak ezen a 
bolygón végezhettünk biológiai megfigyeléseket) az 
említett komplexitás és tudat közötti szerkezeti 
viszony tapasztalatilag tagadhatatlan, és mindig is 
tudott volt.” 
Új TF: Teilhard meglátásától a véleményeltérés 
annyiban áll, hogy ez a szervezettségi komplexitás és 
tudat közötti viszony nem csupán a Föld, az Ember és 
a biológiai szervezettség sajátja, hanem minden létező 
saját- és Univerzum méretű jelensége. Teilhard ezt 10 
évvel később már meglátta: 

T/370. „Még ott is, ahol a bonyolultság nagyon kicsiny 
vagy közepes értékei észrevehetetlenné teszik a 
tudatot (az igen nagy molekulákban és alattuk), 
logikusan azt kell feltételeznünk, hogy minden 
korpuszkulában létezik valami kezdetleges 
psziché...” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia azt állítja, hogy minden 
létező értelmes. 
Állítását még ma sem hiszik általánosan, de az a 
körülmény, hogy ezt Teilhard több mint fél 
évszázaddal ezelőtt meglátta, a legnagyobb 
tiszteletet érdemel. Nincs mozgás-, nincs létező 
természeti értelem nélkül. 
„Állítom, hogy a komplexitások tengelye szerint 
vizsgálva, a Világegyetem egésze és minden pontja 
a szerves önmagára hajlás, az interiorizáció 
folytonos feszültségének állapotában van. Ez azt 
jelenti hogy a Tudomány számára az Élet eleve 
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mindenütt nyomás alatt van, ahol pedig sikerül 
eléggé áttörnie, ott semmi sem gátolja, hogy a 
legmagasabb fokra hajtsa a folyamatot, amelyből 
létrejött. 
Szerintem ebbe az aktívan összpontosuló kozmikus 
környezetbe kell helyezkednünk, ha az Emberi 
Jelenséget teljes értékében akarjuk kidomborítani 
és koherens módon kívánjuk magyarázni.” 
Új TF: Teilhard-nak e bekezdésben leírt állításai akkor 
érthetőek meg világosan és fogadhatóak el részben, ha 
különbséget teszünk Univerzumunk, Világegyetemünk 
és a Világmindenség között, és ennek megfelelően 
építjük fel a Teilhard által is elképzelt rendszert. 
A minden mindennel összefűgg nem statikus 
állapotában, hanem végtelen működésében a végtelen 
feszültségű mozgató Ős/energia a létezők sokáttételes 
folytonos feszültségének szervező hatása alatt változtat 
meg minden létezőt. Így a különböző szervezettségi 
szinteket és azok minden létezőjét, együttműködve az 
adott létező sajátos környezeti feltételeivel. 
Az élet az Emberi Jelenség kialakulása a kozmikus útja 
során létrejött; a saját környezeti együttműködése 
tradíciójának eredménye. 

T/380. „... mert ha végeredményben a Világ gondolkodó 
központjai csakugyan ‚egyet alkotnak Istennel’, ez 
az állapot nem azonosítással (mintha Isten válna 
Mindenséggé), hanem a szeretet differenciáló és 
egyesítő aktusa által (Isten minden Mindenkiben) 
jön létre – ...” 
Új TF: Bármely létező önmaga számára –
szervezettségétől függő szervezettségi színvonalú– 
személyiségjegyekkel és természeti értelemmel 
rendelkező „gondolkodó” rendszer: Szubjektum.  
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A létezők hierarchikus rendjének 
létformáiban és viszonyaiban 
alapvetően megnyilvánuló LÉT az 
Ősenergia az Isten Mindenben.  
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10. Mitológiai és vallási nézetek Földünk különböző 

részein. 
 
Az Ember a története során, a Föld különböző 

területein különböző viszonyok között és közösségekben 
élt. Csaknem mindenhol kialakultak a nagyobb emberi 
közösségek helyi mitológiai és vallási nézetei a 
keletkezésről, a teremtésről, az életről, a halálról, a 
túlélésről. A Világot egyetemesen irányító erőről, a 
mozgató erőről, a mozgásról, az értelemről, lélekről, az 
Istenekről, az egy Istenről, stb. 

A mindenkori közösségi hatalmak és közösségi erők 
jelentős szerepeket játszottak a különböző nézetek 
kialakításában. Ennek ellenére a más-más földrészeken 
más-más időben és eltérő körülmények között élt 
közösségek mitológiai és vallási nézetei sok hasonlóságot 
mutatnak. 

Ha nem is tudták pontosan megfogalmazni, de 
érezték és tudták, hogy vannak összefüggő lényegek. 

Földünkön a kezdetleges emberi történet 
időszakában közlekedési-, gondolatkicserélési, hírközlési 
viszonyok, valamint a nagy földrajzi távolságok 
következtében előfordulhattak, csökkenések, bővülések 
szubjektív változtatások, keveredések, stb.. 

Az írás megjelenése előtt az emlékezetből 
közvetítők-, később leírók- és a fordítók; esetleg kellő 
megértés hiányában nem adták át helyesen a lényeget. 
Ennek ellenére a lényegi hasonlóságok sok 
vonatkozásban ténylegesen fennállnak: 

Pl. : 
- a végtelen Lét-folyamat-, 
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- a Világot egyetemesen irányító végtelen, 
Mindenható-, Mindenttudó-, Mindentlátó mindenhol 
jelen lévő teremtő és mozgatóerőre az Ősenergiára 
és megnyilvánulására-, a végtelen mozgással, 
mozgatással, együttműködéssel összefüggő 
értelmesség-, 

- A végtelen változásra és annak ciklusosságára-, 
- A keletkezés a teremtés, a létezés-, az élet, a 

halál, túlélés, az öröklét. 
- Stb. 
Ha ezekkel kapcsolatosan a legkisebb ráfordítással 

akarunk használható képhez jutni, igénybe kell venni a 
szaktudósok által készített szakirodalmat. Számomra az 
ehhez szükséges idő sem állt rendelkezésre, ezért tovább 
szűkítettem a kört, a Mitológiai ABC c. kötet alábbi 
írásainak segítsége alapján vontam a következtetéseket: 
- Katona Imre – Ecsedy Csaba: Afrika 
- Dömötör Tekla: Az Észak –Amerikai indiánok és 

eszkimók. 
- Sárkány Mihály: Közép– és Dél –Amerika indián népei. 
- Wessetzky Vilmos: Egyiptom. 
- Komoróczi Géza: Elő –Ázsia (közötte az akkád és a 

héber mitológiákkal) 
- Waczulik Margit: A görögök, az etruszkok és a 

rómaiak. 
- Kovács György: India 
- Horváth Tibor: Japán 
- Mády Zoltán: Kelták 
- Kecskés Lászlóné: Kína 
- Bodrogi Tibor: Óceánia 

 
Az érdeklődők számára a felhasznált 

részletek idézetei a Mitológiai ABC oldalszámozására 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

155 
 

hivatkozásokkal az Új Természetfilozófia III/156-179 
oldalain megtalálhatók. 
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11. Néhány kérdés és gondolat innen - onnan. 
 
11/1 LUDWIG WITTGENSTEIN világhírű filozófus. 
Elméleteivel és gondolataival – az eddigiekhez képest 
rendhagyó módon– az általa keresett nyelvelmélet minden 
elképzelését felülmúló természetfilozófiai megoldásával, és 
ezzel együtt az általa degradált filozófia miatti 
rendreutasításával mutatjuk be: 
Új TF.: A Természet létezőinek –közöttük az Ember– 
természeti nyelveinek és 
kommunikációjának  általános megoldását; –
általános megértésének titkát− a természet 
nyelvei kialakulásának - kozmikus 
útjának megismerése és megértése 
nélkül– nem lehet megfejteni.  
A világ nagy gondolkodói számosan megkísérelték, de 
próbálkozásaik nem vezettek eredményre.  
A világhírű filozófus Ludwig Wittgenstein pl. célul 
tűzte, és a „Tractatus logicophilosophicus”, majd a „Filozófiai 
vizsgálódások” c. könyveiben próbálkozott. Ennek keretében 
lényegében a Lét -ből eredeztetve (1. tétel) próbált képet adni 
a nyelvjelenség valóságáról és az általa elképzelt minden 
tényezőjéről, összefüggéséről. Kutatott, keresett, –eközben 
sok mindent megkísérelt. Miután nem boldogult, még a 
filozófia elveit is képes volt feladni.  
 A filozófiát logikára és misztikára tagolta, majd számozott 
tételekben próbálta újra összeillesztgetni. Leképezési 
elméletével és igazságérték-elméletével sem lehet 
egyetérteni. A filozófiát rendszerkomponensekre bontotta, 
majd azokból újat építve próbált megoldást találni. „ A 
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filozófiai vizsgálódások”-ban112 kifejtett elméletében végül is 
nagyon helytelenül arra a következtetésre jutott, hogy: „A 
filozófia egész felhője a nyelvelmélet egy cseppjévé 
sűrűsödik.”  
Számos tudós- és a szakirodalom gondolatait is segítségül 
hívta, próbálkozása mégsem sikerült.  
Viszont alkalmas volt arra, hogy az egész 
filozófiát lejárassa, az elhívő filozófusokat és 
filozofálókat megzavarja.  
A világhírű Stephen William Hawking professzor „Az idő 
rövid története” c. könyvében így minősíti: „... Wittgenstein, 
századunk leghíresebb filozófusa kijelentette: nem 
marad más a filozófia számára, mint a 
nyelvek elemzése. Micsoda bukás az 
Arisztotelésztől Kantig terjedő nagyszerű filozófiai 
tradíciókhoz képest.” 
A XX. század Wittgenstein II. 215. oldalán olvasható: A 
filozófia: 

„küzdelem értelmünk megbabonázása ellen, nyelvünk 
eszközeivel” és célja az, hogy megmutassa „a légynek 
a kijáratot a légyfogóból”. 
Az eredményt mint „valamely egyszerű értelmetlenség 
felfedezését” írja le, amikor is „a rohanó értelem a 
nyelv határaiba ütközve behorpad”.  

„A világ a nyelv által ki van mérve, határai logikailag 
kimutathatók: a ki nem mondható, a ,titok’ csak meg-
mutatható.” 

Stb., stb. 
Új TF: A Természet nyelvei határtalanok. Az 
ARSZO -k és környezeteik végtelen átalakulásával együtt 
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változnak. A változások, mint tartalmak közvetítésére −az 
értelmes együttműködés kifejezésére− a 
hatáskommunikáció eszközéül szolgálnak. „Titok” sincs, 
amit meg kellene mutatni. „A filozófiai vizsgálódások” 85. 
oldalán Mekis Péter utószavának utolsó 
bekezdéséből idézet: „... a wittgensteini mondatok /.../ 
nem pusztán leírásként működnek. Olyan dolgokat, 
jelenségeket kell láttatniuk, amelyeket a felkészületlen 
szemlélő nem láthat meg. Mi pedig leginkább csak 
reménykedhetünk, hogy elég felkészültek vagyunk már, s 
hogy e jelenségek előbb, vagy utóbb ‚beugranak’ nekünk.
” 
Új TF: Ludvig Wittgenstein állításainak átfogó 
hibája, hogy az alapokat nem tisztázta. 
Helytelen alapokra építve fogalmazta meg állításait, 
amelyeket korrigálgatni volt kénytelen. Maga is tudja, hogy 
valami nincs rendben, ezt elismeri a „Traktátus” záró 
mondataiban: „Érezzük, hogy még, ha feleletet is adunk 
valamennyi lehetséges tudományos kérdésre, 
életproblémáinkat ezzel még egyáltalán nem érintettük... 
Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.” 
Új TF: Cáfoljunk Wittgensteinre, Hawking 
professzorra és mindazokra akik a fenti 
elveket vallják: 
A természeti nyelvek és kommunikáció általános 
természetfilozófiai megoldását fedezzük fel együtt:  
I. Határozzuk meg a nyelv és kommunikáció környezeti 

alapelemeit és feltételeit: 
A Lét létezőben tárgyiasult energiarendszer folyamatban 
nyilvánul meg; amely külső- és belső környezetfolyamatokkal 
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és komponenseikkel működik együtt Lényegében ezek a 
kommunikáció alapjai. 
Univerzumunkban a létezők létezésének létfeltétele a 
környezeteikkel folytatott együttműködés, amelyet 
−funkciójuk és szervezettségük színvonalán− közvetítő 
nyelvek segítségével, hatáskommunikációk útján gyakorolnak. 
Minden rendszerfolyamat működését –energiaviszony 
változás– folyamatok kényszerpályás hatásai idézik elő a 
környezetekkel való együttműködés kényszerével. Ez az 
együttműködés a rendszert ért akció — és szubjektív 
létszükséglet-reakció hatások kommunikáló folyamata. 

II. Fejtsük meg a nyelv és kommunikáció problémáját. 
Ez elsősorban a kommunikálók helyzeti megfejtésére 
vonatkozik: 

Minden létező:  
- a környezetében funkcióval rendelkezik. 
- Önmaga számára Szubjektív Objektum −Szubjektum−, 
mások számára Objektum és az Ő számára is külső- és belső 
környezetének minden létezője objektum. Azonban a 
Szubjektum az Objektumnak csupán a külső 
megnyilvánulásait képes érzékelni. Az Objektum belső 
környezetébe nincs belelátása. Nem ismeri a „gondolatait” a 
céljait, a viselkedésére való döntéseit, csak a viselkedésének 
külső megnyilvánulásait képes megismerni, emiatt ezek 
sokaságából csak statisztikus következtetésre van lehetőség. 
Ennek az általánosítható tartalma volt az alapja a közismert 
Einstein − Niels Bohr vitának. A környezetkapcsolatokban 
kommunikáló felek  helyzet problémájának megfejtését a 
Szubjektum - Objektum relativitás képes közérthetővé 
tenni.. 
- Minden mozgásnak van természeti értelemmel felruházott 
energiája, indítéka, iránya, célja, hatása, jelentése. 
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- A jelentés a Szubjektum – környezet együttműködési 
folyamatában a lét-, működés-, szervezettségformáik 
viszonyaik, arányaik és „nézeteik” hatásaihoz van rendelve. 
- A természeti fogalom szimbolikus kép. Hogy ez a kép milyen 
és a kommunikálás rendszerfolyamatának milyenek a 
lehetőségei az a Szubjektum funkciójától, szervezettségétől, 
sajátos helyzetétől és lehetőségeitől függ.  
III. A Szubjektum – környezet közötti együttműködés  
- kommunikálással jön létre, kölcsönösen megértett 
fogalmakkal és e fogalmak mind bonyolultabb rendszereivel 
alkotott sajátos nyelvbeszéd közvetítéssel. 
- A fogalom hordozóját –az adott szervezettségi szintnek 
meg-felelő– „név” képviseli, amely a megértésben leli 
jelentését. 
-Ez a folyamat az Univerzum történeti rendjében kezdetben a 
szervezettségnek megfelelő egyszerű akció-létszükséglet-
reakció, majd a szervezettség növekedésével (ld.: Új TF/V/13. 
f. és Új TF/I. második kiadás 9-10. f.) mind bonyolultabban, 
Szubjektum – környezet sajátos természeti 
nyelvrendszereken és kommunikációval történt és történik. 
IV. A Szubjektum – környezeti együttműködés 
megértésének titka hogy minden Szubjektum minden „
jelenpillanatának 
- kozmikus kódjában” örökli a „megelőző pillanatáig” 
környezetével kialakított korszerű komplex természeti 
nyelvrendszert és a hozzá tartozó szervezettséget, természeti 
tudást, - amit mind a Szubjektum, mind a környezete megért. 
Amelyet folyamatosan alkalmaz-, tanul-, továbbfejleszt; –a 
jövő számára memorizál– létszükségletei szerint.  
V. Ezzel megfejtettük és egyben felfedeztük a 
természeti nyelvek és kommunikáció általános 
megoldását, amely az alapja minden ráépített nyelvi 
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jelenségnek az Univerzum bármely pontján; így az 
emberi rendszerek területén is.113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2. NYÍRI TAMÁS a filozófia helyzetét a Magyar 
Filozófusok Világtalálkozójának bevezetőjében „A filozófia 
haszna” c. előadásában fogalmazta meg.114. Az írás 
kivonatos része az Új Természetfilozófia ma is időszerű 
reflexióival a Magyar Filozófiai Szemle Szerkesztő 
Bizottságának írt levélben, az Új Természetfilozófia Új 
TF/III/195-207 oldalán is olvasható. 
 
11/3 Dr. Galántai Zoltán: A VILÁGGÉPEZET c. könyvét az 
URÁNUSZ Kiadó jelentette meg 1996-ban. A Szerző mintegy 
130 oldalon keresi kutatja a világgépezet megoldását. Ennek 
érdekében –neves tudósok által írt– irodalmat használt fel, 
sok-sok idézettel.  
A feladat megfejtése érdekében a kutatást összekapcsolta az: 
örökmozgó, a világtérkép, az óra, a teremtett világ, a férgek, a 
gépek, a vírusok, valamint az időutazás, stb. kérdés köreivel 
azonban sok nagyszerű gondolatát meghaladóan a maga által 
meghatározott feladat megfejtését hiába vártuk. 
A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek VG/oldalszám-, és az Új 
Természetfilozófia megoldásai /I-IV kötetszám, pl. I/ oldal, 
vagy fejezet szám/.: 
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VG/7. „Az ember fizikai adottságai alapján nem csupán 
nem kozmikus léptékű teremtmény /.../ de még csak a 
Föld mint bolygó nagyságához sem igazodik 
méreteivel. Életének időbeli végessége ugyanígy 
riasztó ellentétben áll a természet megújulásával és 
körforgásával.” 
Új TF: Nem fogadható el. Minden létező, rendelkezik 
kozmikus úttal és kozmikus kóddal. Az Ember is 
kozmikus eredetű; funkciója, lét-, működés-, szervezettség 
formája –mint minden létezőé– véges, a belé tárgyiasult 
energia és változásfolyamata végtelen. Minden létező a 
funkciójával- és szervezettségi színvonalán-, vesz részt a 
természeti változásokban. 
„Szemhatára szűkre szabott /.../ elvesznek a részletek 
és elmosódnak a körvonalak.” „Szükséges hát a 
nekünk rendeltnél nagyobb terek kezelhetővé tételéhez 
valamilyen eszköz, és ez az eszköz a térkép...” 
Új TF: „Szemhatára-”, érzékelési határa –mint minden 
létezőé– az örökölt- és csupán a saját felfogható 
környezetére szabott. Természetes törekvése e környezet 
„szemhatár” kiszélesítése. 

VG/13. „Az ember fejében környezetéről gondolati úton 
térképek alakulnak ki, melyek arra szolgálnak, hogy 
segítsenek eligazodni a mindennapok térbeli 
káoszában.” 
Új TF: Az Ember, amit nem ért, arról azt hiszi, hogy káosz, 
de káosz nem létezik. Másrészt nincs semmi, ami csak 
térbeli lenne. 

VG/22. „Megpróbálhatunk azonosulni azzal, amit nem 
érhetünk el, és nem érthetünk meg, ...” 
„Talán a legfontosabb, végső célra, ami azonban maga 
is csak egy lépcsőfok olyan magas tornyokba, ahonnét 
egyszerre látszik minden, és mégis minden részlet is, 
erre a célra annyira kevés és félrevivő utalás történik 
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csak, hogy ha rábukkanunk is, megfejteni már 
képtelenek vagyunk.” 
Új TF: Ezek az állítások az álmodozás szférájába 
tartoznak, amelyekre rácáfolnak az Új TF kötetei. 
A félreértésekhez nagy mértékben hozzájárulhat a 
szándékosan rejtélyes nyelvezet, a „mentallanguage”, 
/.../ és talán nem is megérteni kell, hanem /.../ érezzük 
összefüggéseit és lényegét. 
Új TF: A természeti nyelvek a létező számára 
hierarchikusan felépítettek, komplexek, de nem 
rejtélyesek.  

VG/36. Álom, „... hogy a Világmindenség számunkra 
egyszerűen és áttekinthetően van megszerkesztve; 
álom és különös képzelgés, mely szerint olyan gép az 
Univerzum, aminek a szerkezete megérthető és 
lemásolható.” 
Új TF: Nem álom. Az Univerzum szerkezete megérthető 
és ellenőrizhető valóság. Ld.: Új TF/III/M/3. f. 
Világegyetemünk Univerzumunk Földünk és életünk rövid 
története.. 

VG/43. Napóra, a Nap mozgásának torz másolata. 
VG/44. „A naptár is kapcsolatban áll az éggel: Elvontnak 

tetsző számok, dátumok és ciklusok helyettesítik a 
legfontosabb égitestek mozgásának utánzását: nap, 
hónap, év.” 
„... a mechanikus órák eredete is az ég imitációjára 
vezethető vissza.” 

VG/45. „... geometriai rendezőelv húzódik meg a kézzel-
fogható valóság mögött.” 

VG/47. „Ha az óra olyan, mint a menny, úgy az égbolt 
szerkezete is a gépezethez hasonlatos /.../ életünk földi 
szintere, miként Langensteini Henrik írta a 14. 
században: Machina Mundi, teremtett világ. És a 
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Teremtő az Órás, akinek létére most már az óra létéből 
visszakövetkeztethetünk.” 
Új TF: Az Óra szerkezete is, mint az Univerzumé- és 
minden létezőé tárgyiasult energiarendszerfolyamat. 
A végtelen feszültségű órás a Teremtőnk, az 
Ős/energia folyamat116  
„... ha a Teremtő órás, akkor mi más lehetne legfőbb 
teremtménye, az ember, mint óra: gépezet.” 
Új TF: A természeti funkciójának és szervezettségének 
megfelelően az Ember is tárgyiasult energiarendszer-
folyamat. 

VG/48. „La Mettrie pedig embergépről beszél: azonosnak 
írja le az embert és az állatot, és ha eretnekség is az 
amit állít, ez az eretnekség legfeljebb teológiai, de 
semmiképpen sem fiziológiai jellegű. 
Megjelentek /.../ az első robotok, /.../ Bármilyen messze 
kerültek is az órától, mégis minden eddiginél 
rafináltabb óraszerkezet működtette őket, és ugyanúgy 
kifejezték a kor gondolkodóinak világfelfogását, mint 
ahogy korábban az ég mozgásait imitáló templomi 
órák.” 
Új TF: La Mettrie és Dr Galántai Zoltán is ráérzett az 
általános összefüggésre a lét- és 
rendszerkapcsolatok világára. A megoldás részletesen 
kifejtve az Új TF első kötetében. 

VG/49. „William Paley 1802-ben megjelent ‚Natural 
Theology”- jában azt állította, hogy a teremtmények 
létéből következtethetünk a Teremtőére — miként az 
óra létéből az óráséra.” 
„... a teremtés feltételezi a tudatosságot, vagyis, ha 
valaki például órát készít, akkor ezzel a cselekedettel 
célja van. És ezáltal a teremtett világ képzete 
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összekapcsolódik az ésszerűséggel: ami teremtett 
annak célja is kell, hogy legyen.” 
Új TF: A megoldás az Új TF/M/II/7. f. Általános és 
szubjektív ok, szubjektív cél. Általános célszerűség, 
szubjektív érték, kényszer-pályás értéktöbblet termelés. c. 
fejezetben olvasható. 

VG/51. Dicke állítja „... az ember létezéséből vissza-
következtethetünk a világmindenség korábbi 
állapotaira — hiszen nagyon speciális fejlődési utat 
kellett az Univerzumnak befutnia ahhoz, hogy egy ilyen 
speciális élőlény létrejöhessen.”  
„...az értelmes lények jelenléte nélkül nem lenne 
értelme a világegyetemnek... /.../ Mintha a 
megfigyelhető világ létéből szükségképpen 
következne a megfigyelők jelenléte is, akár az óra 
létéből az órásé és a teremtett világból a Teremtőé.” 
Új TF: Mozgás nem létezik természeti értelem nélkül, 
minden mozgásnak oka és hatása van. Minden létező 
őseredője a végtelenül mozgató Ős/energia, a természeti 
értelem ugyan-olyan végtelen mint a LÉT. 
Minden létező rendszer –egyben megfigyelő– és a saját 
funkciójának-, szervezettségi színvonalának megfelelően 
értelmes. Ld.: I-III. kötetekben. 

VG/63. „Bizonyos területeken még a 18. sz. első felében 
sem különült el egymástól élesen az élő és az 
élettelen, az organikus és a szervetlen fogalma: John-
Babtiste Robinet /.../ az ásványok ugyanúgy nőnek a 
földben: tulajdonképpen ugyanolyan élőlények, mint a 
növények.” 
Új TF: Az élő és az élettelen is létrendszer, közöttük 
lényegében környezeti funkció és szervezettségbeni 
különbség van.117  

VG/66. „Ami közös /.../ az emberben és az állatban, az 
éppen a gép.” 
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Új TF: Ami közös mindenben az, hogy funkcionális 
rendszer és rendszer folyamat. A gép is rendszer. 
„Arisztotelészig visszavezethető vitalista felfogás /.../ 
szerint /.../ léteznie kell az élan vitalnak: az életerőnek, 
/.../ Az élő anyagban fellelhető isteni és isteni 
mivoltából eredően mesterségesen nem előállítható 
komponens, ami áthatja a legparányibb sejt-
organizmust és az embert egyaránt.” 
Új TF: Az elvet bár elvetették, mégis igaz. Az ötödik 
kölcsönhatás a rendszerek szubjektív aktivitása.. 
Érdeklődés esetén az Új TF/I/M/6. fejezetben 
megtalálható. 

VG/78. Fred Cohen „... nyilvánvalónak tartotta, hogy az 
életet egy kettős rendszer részének kell tekinteni: 
organizmus és a környezete együttesen tekinthető 
csak élőnek.” 
Új TF: Minden létező létezésére általánosítva: 
rendszer nincs környezet nélkül és viszont. Csupán 
az élet és élő szóhasználat helyett, az életet is 
magában foglaló létezés és létező szavakat kell 
használni. 

VG/79. John G. Kemeny, a BASIC egyik kifejlesztője „Az 
életről alkotott modern felfogásunkon –mondja– /.../ ‚
Úgy akarjuk az >élő< fogalmát értelmezni, hogy ráilljen 
azokra a fajokra, amelyek a földön az evolúciós 
folyamat eredményeként kifejlődtek. Mivel a fejlettebb 
fajok általában rendelkeznek az alacsonyabbrendűek 
valamennyi jellemzőjével, és ezen kívül másokkal is, a 
definíció különös hangsúlyt helyez az élet alacsonyabb 
rendű formáira, hogy amennyire csak lehet, teljes 
legyen.” 
„Mivel az anyagcsere valamennyi fajnak közös jellem-
vonása, az intelligencia viszont nem, ezért az előzőt 
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lényeges következménynek tekintik, az utóbbit pedig 
csak luxusnak. Az osztályozásnál nem gondoltak az 
olyan fajokra, amelyek a magasabb rendű 
követelmények némelyikének eleget tesznek, de az 
alsóbbaknak nem, mert ilyenre nem találtak példát az 
evolúciós láncban. Az, az érzésem, hogy a világűr 
meghódítása során felfedeznek majd olyan fajokat is, 
mint a biológusok kénytelenek lesznek élőnek 
tekinteni, noha ezekre nem lesz érvényes a szokásos 
definíció.” 
Amikor a jogászok megpróbáltak szembenézni egy 
esetleges idegen civilizációval való találkozással, „
akkor úgy határozták meg a potenciális jövevényeket, 
mint akikre az alábbiak igazak: 
1./ Élet 
2./ Értelem 
3./ Más faj általi észlelhetőség 
4./ Három dimenziós kiterjedés 
5./ Az élet akarása 
Itt azonban az a probléma, hogy éppen a 
legalapvetőbb kérdésekre nem kaptunk választ: 
nevezetesen arra, hogy mi is az élet, és mi, vagy ki 
számít értelmesnek. És valószínűleg senki nem is 
tudna ezekre a kérdésekre kielégítően válaszolni.” 
Új TF: Ez nincs így. Az állítás cáfolata: Az élet 
biológiai szervezettség szinten megnyilvánuló létezés. 
Minden létező értelmes.118  

VG/88. La Mettrie: „Mivel a Lélek képességei 
olymértékben függenek magának az agynak és az 
egész test felépítettségétől, hogy láthatóan ők 
azonosak azzal a felépítettséggel; íme egy jól 
megvilágított Gép!” 
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Új TF: Az Új TF által feltárt általános igazság: kivétel 
nélkül minden létező képességei a maga természeti 
értelmétől és rendszerfolyamatának felépítettségétől 
függ. Minden élő létező, de nem minden létező 
élő. 
„... a lélek nem egyéb a mozgás valamely elvénél,...” 

VG/89. Guillaume Hyacinthe Bougeant atya is arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy „... az állatoknak: a 
rovaroknak és halaknak egyaránt megvan a saját 
szükségleteikhez igazodó nyelvük.” 
Új TF: Minden létező rendelkezik a környezetével 
egyeztetett saját nyelvvel. 

VG/96. „A probléma /.../ szoros hasonlóságokat mutat a 
természetes és mesterséges kérdésével. /.../ Vagyis: a 
mesterségessel kapcsolatos fogalmainkat alapvetően 
földi tapasztalataink határozzák meg, és ezeken nem 
léphetünk túl, amíg a miénktől nagyon eltérő 
mesterséges objektumot nem találunk...” 
„... itt ördögi körbe kerülünk, mert miért is tekintenénk 
egy, a mi elképzeléseinktől ilyen nagy mértékben 
különböző dolgot mesterségesnek. Vagyis ahhoz, 
hogy mesterségesnek tekintsük meg kell változtatni 
fogalmainkat,...” 
Új TF: Az Ember és minden műve a Természet része, a 
természeti értelem együttműködő teljesítménye, csupán a 
természeti funkció és szervezettség létezik, nincs 
mesterséges létező. Ha elfogadnánk, a Természet 
minden létezőjének minden alkotását mesterségesnek 
kellene tekinteni. 

VG/103. „... létezik, vagy léteznie kellene egy olyan, egy-
séges tudománynak, ami átfogja a valóság összes 
síkját...” „... ugyanazokat a törvényeket felhasználva 
magyarázzunk meg olyan látszólag egy-mástól távol 
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eső területeken bekövetkező jelenségeket, mint 
amilyen a felszíni információk kialakulása a 
geológiában vagy az emberi társadalom dinamikája.” 
Új TF: Az Új Természetfilozófia képes ezt realizálni. 

VG/104. „... elméleti konstrukció: az evolúcióelmélet, ami 
a látszat szerint ugyanúgy kiterjed a természetre és a 
társadalomra egyaránt, miként a matematikai tér 
fogalma is magában foglalja a fizikailag létező világ 
leírását.” 
Új TF: A világ teremtésfolyamata ± energia-
tárgyiasulás. Minden komponensének egyetemes 
tulajdonsága térben-, időben-, szervezettségben változó 
evolúció. Minden létező létezése olyan erőfeszítés, 
amely a jelenbe gyűjti a múlt eredményeit, hogy magával 
gazdagítva átadja a jövőnek. A múlt kozmikus kódja a 
jelenben a jövő kezdeti feltétele  

VG/105. „... a létezők láncolatának is fokról fokra el kell 
vezetnie a Teremtőhöz.” 
Új TF: Minden létező kozmikus útvonala oda vezet. 

VG/108. Pascal azt mondta „Az évszázadok során élt 
emberek egymásutániságát úgy kell felfogni, mintha 
egyetlen ember létezne, aki örökké él és 
szakadatlanul tanul.” „...úgy véli, hogy az időbeni 
előre-haladás egybe tökéletesedés is,...” „... az 
evolúció egyre tökéletesebb: a környezethez egyre 
jobban alkalmazkodó élőlényeket alkot.” 
Új TF: Az evolúció a folyamatos környezetváltozás 
igényeihez alkalmazkodó, vele együttműködő 
létezőket alkot. Az Emberiség, „a pascali ember” is ilyen 
létező természeti funkciójának megfelelő létformája nem 
élt és nem él örökké.  
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VG/112. „... végül magára a Világra is pusztulás vár: a 
teológia Utolsó Ítéletének fizikai megfelelője a hő-
halál.” 
Új TF: Még előbb a hideg halál réme is fenyegeti a 
biológiai létezőket, majd a paruzia.119. 

VG/124. Charles Sander Peirce írta „ha a természet 
törvényei evolúciós folyamat eredményeként jöttek 
létre, akkor ennek az evolúciónak bizonyos 
szabályokat követve kellett végbemennie; és így ez 
maga lesz a természeti törvény.” 
Új TF: Ez a törvény az Ős/energia végtelen mozgató 
feszültsége. 

VG/126. „A középkorban beszéltek az Istennel 
kapcsolatba hozható örökkévalóságról is, és 
Honorius Augustodunensis azt is hozzá tette, hogy ‚a 
földi idő pedig az örökkévalóság árnyéka’ csupán.” 

 
11/4. John D. Barrow: A MŰVÉSZI VILÁGEGYETEM120 A 

mű, címe témakörénél sokkal szélesebb körű fizikai-, 
kémiai-, biológiai-, kozmológiai-, matematikai-, természet-
filozófiai-, stb., stb., megoldásokat ad és megoldásokat 
keres, érintve pl: a hit, a misztika, stb. kérdésköröket is.  
A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek vastag betűvel B/oldalszám-, 
és az Új TF megoldásai vékonybetűvel /I-IV kötetszám, pl.: 
I/oldal, vagy fejezet szám: Mindkét esetben írás-
hangsúlyozó aláhúzás, nagyítás, színezés lehetőségével. 

B/14 „Sok képességünket és készségünket inkább ősrégi 
környezeti problémákhoz való sajátos alkalmazkodási 
formának tudhatjuk be, mintsem valamely 
meghatározatlan értelem mindörökre szóló, elszigetelt 
megnyilvánulásának.” 
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Új TF: Ez másként van. Bármely létező –beleértve 
önmagunkat is–, képességeit a kozmikus kódjáig tartó 
saját fejlődési úton elért környezeti problémákhoz való 
alkalmazkodás során nyerte el. Az alkalmazkodás 
mindenkor, a létező szubjektivitásával és értelmi 
tevékenységével függött össze.  
„A környezet egyetemes érvényű sajátságainak 
egyike-másika túlmutat a Földanyán, s naprendszerek, 
csillagrendszerek, mi több, egész világegyetemek 
szabályszerűségeit tükrözi. Valószínűleg sok fontos 
ismeretet tartogatnak számunkra...”„...az élet által 
kitermelt értelem...”„...bármely formájáról – lakozzék 
az bárhol a Világegyetemben.” 
„E szálak szétbogozása lehetetlen feladat.” 
Új TF: Ezek az állításai is megalapozatlanok: 

Minden létező történeti környezeti sajátságai a 
kozmikus útja által meghatározott kozmikus kódját 
tükrözik. Az értelmet nem az élet termelte ki. A természeti 
értelem az Ős/energia végtelenségével egyidős. 
Átfogja a legegyszerűbb mozgástól a legbonyolultabb 
tevékenységekig terjedő létezés teljes területét.  

John D. Barrownak igaza van abban, hogy ez az út 
sok fontos ismeretet tartogat számunkra az értelem 
bármely formájáról – lakozzék bárhol a Világegyetemben, 
azonban az élet által kitermelt értelem, az Ember 
értelmével együtt, az Univerzumunkat és minden 
komponensét teremtő természeti értelemnek térben, 
időben, téridőben, szervezettségben a parányok parányi 
részét képezi. 

B/35. „... a különbség Lamarck és Darvin fejlődéselmélete 
között. /.../ Lamarck úgy képzelte, hogy az élő 
szervezetek alkalmazkodnak válaszul azokra a 
környezeti problémákra, amelyekkel szembe kerülnek, 
Darvin szerint a legkülönfélébb tulajdonságok 
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alakulnak ki bennük, /.../ még mielőtt szükség lett 
volna azokra. Szó sincs tehát bármiféle láthatatlan kéz 
munkájáról, amely mindössze azokat a változatokat 
hozná létre, amelyek megfelelnek az eljövendő 
környezeti kívánalmaknak. Darwin ezt a folyamatot ‚
természetes szelekció útján bekövetkező evolúciónak’ 
nevezte. 
Új TF: Lamarck fejlődéselmélete alapvetően elfogadható, 
sőt általánosítható is nem csupán az élet-, biológiai 
szervezettség-, hanem a létezés teljes keresztmetszetére. 
Darwin nem értette meg pontosan a fejlődés lényegét, még 
a biológiai szervezettség szintjén sem, ezért fejlődés-
elmélete hozzágondolt, alaptalan állítás. Mint mondja „szó 
sincs tehát bármiféle láthatatlan kéz munkájáról,..”, közben 
hivatkozik eljövendő megfelelő környezeti kívánalmakról, 
de azokat ki állapítja meg, ha nincs „a láthatatlan kéz”, 
amely közreműködésével orientálja és lehetővé teszi a 
létező számára az eljövendő környezeti kívánalmak 
meghatározását 
Amikor ezt a folyamatot „természetes szelekció útján be-
következő szelekciónak” nevezte ez csupán a környezeti 
értékítélet minősítése, de nem tárja fel az okot, amely nem 
vonatkoztatható el a létező kozmikus kódjától és kezdeti 
feltételeitől, környezet-változásától, szervezettségétől, 
értelmi felkészültségétől, tevékenységétől és „a láthatatlan 
kéztől” sem. 
Nem hitte, hogy lényegében külső környezetirányítás 
érvényesül Univerzumunk Összubjektumának 
Ösrobbanása óta a létezők és létezésfolyamataik minden 
tényezőjében. 

B/40. „Chomsky úgyvéli, a nyelv sajátos, velünk született 
megismerő tevékenység. Agyunk idegrostjaiba 
genetikailag beprogramozódtak a nyelv elsajátításának 
lépései.” 
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Új TF:. Az Ember, és minden létező vele született 
képessége a kozmikus útján a környezettel folytatott 
korábbi együttműködés Szubjektumba tárgyiasult genetikai 
eredménye. A létező értelme a megismerő, a nyelv csupán 
eszköz. Értelem nélkül a nyelv nem működik. 
„Lényegét tekintve tehát Chomsky azt tartja, hogy a 
nyelv nem emberi találmány.” „Valójában egyfajta 
program születik velünk, amely a külső ingerekre 
válaszolva fejlődik. Hogy azután ez a fejlődés 
pontosan miként zajlik, beható vizsgálatok és heves 
viták tárgya.” ∗ Nem sokat változott a helyzet 1866 óta, 
amikor a nyelv eredetének kérdése oly sok 
megalapozatlan találgatásra adott alkalmat, hogy a 
Párizsi Nyelvészeti Társaság lezárta a vitát. 

B/41. „Piaget szerint az emberi értelem a külvilágból 
származó információ feldolgozásával fokozatosan 
modellt alkot a valóságról, amely /.../ egyre 
bonyolultabbá válik.” 
„Chomsky viszont tagadta az értelem tevékeny 
beavatkozását a megismerés folyamatába, s az infor-
máció passzív felvevőjét látta elménkben.” 
Új TF: Ilyen előzmények alapján kialakult helyzetből 
vállalkozott az Új TF a HONNAN ERED A NYELV? 
kérdés, a különböző természeti nyelvek –közöttük az 
emberi nyelvek– kialakulásának-, változásának-, 
megérthetőségének-, és ezzel együtt a nyelvhasználat 
célja- és a természeti kommunikáció valóságának 
feltárására.122  
Amikor Chomsky azt tartotta, hogy a nyelv nem 
emberi találmány rátapintott a lényegre. Sok állításával 
azonban nem lehet egyet érteni. 
A kérdés ugyan emberi nyelvre vonatkozik, azonban 
az Új TF a Természet összes nyelve és közöttük 
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az emberi nyelvek eredetének felfedezésére 
vállalkozott. Az Ember a Természet része. Az emberi 
nyelvek is, mint az összes természeti nyelv valósága 
ontológiai alapokon áll. A természeti nyelvek a létezők és 
környezeteik együttműködését bonyolító kommunikáció 
közvetítői. A nyelvek a létezés végtelenségével 
egyidősek.  
Minden mozgás, minden hatás, minden működés, minden 
kommunikáció a létező az Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektum és környezete közötti nyelvhasználattal jár.  
A kommunikáció létszükséglet. A létezés kényszere, 
környezeti kooperációk szükségessége, egymás 
befolyásolása információcsere útján történik.  
A természeti információk absztrakt egységben kódolt-, 
értelemmel felruházott nyelvi jelentések, amelyek a 
Szubjektum és környezete közötti nyelvi közösségekben 
jelenfolyamataikban kölcsönösen ismert nyelvrendszerek 
közvetítésével cserélődnek. 
A természeti nyelvek- és kommunikáció eredete az 
Ős/energia végtelenségével egyidős. A létező 
kozmikus kódja szerint meghatározott fejlődési útvonalán a 
létezésfolyamat minden „jelenpillanatában” a Szubjektumot 
meghatározó jelenbe integrált kozmikus kódja a jövőjének 
kezdeti feltétele.  
Ez tartalmazza a múlt és a jelen korszerű nyelvemlékeit is, 
amelyek alapján a Szubjektum és környezete egymást 
megértve kommunikálni képes. 
A nyelv változása a Szubjektum környezet 
együttműködéséhez kötött. A környezetváltozások új 
helyzeteket-, létszükségleteket-, problémákat teremtenek. 
Ezek kifejezéséhez-, megértéséhez-, a velük való 
gondolkodáshoz-, a probléma-megoldáshoz, a 
kommunikáláshoz −az együttműködéshez− a természeti 
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értelem kényszerpályásan fejlődő olyan nyelvet alkot, 
amelyet mind a Szubjektum, mind a környezete megért.  
A Szubjektum kozmikus kódjával jelenfolyamatának „jelen-
pillanataiban” örökölt, kommunikációs nyelve is az új 
problémák, szükségletek, szervezettség és tevékenység 
kifejezhetősége céljából a szükséges kiegészítésre, 
változtatásra szorul. Szintén az ARSZO – környezet 
együttműködés-folyamatának kényszerpályáján. Ez, az a 
folyamat, amely minden nyelv változását és 
megérthetőségét sajátos létező - környezet 
viszonyban lehetővé teszi. 
Univerzumunkban a Természet- és minden részének 
működését-, együtt-működését az Ősszubjektumból 
eredő, sajátosan egymásra épült, de konkrét 
létezősajátos természeti nyelvek kifejezhetetlen 
sokasága közvetíti. 
Az Univerzum természeti nyelvei genetikailag 
összetartoznak.  
Jeleik- jelrendszereik a jelenségek történeti fejlődése 
során előfordult –megtanult– lét- mozgás-, működés-, 
szervezettség formák-, és szabályaik-, valamint egykori 
környezeti helyzeteik jelenbe integrált szimbolikus 
jelentései. 
Minden Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
rendelkezik a természeti funkciójának és 
szervezettségének megfelelő komplex természeti 
nyelvekkel és a használatukhoz szükséges 
természeti értelemmel123. 

B/42. „Ha feltesszük, hogy elménk valóban rendelkezik 
valamilyen beépített programmal a nyelvtanuláshoz, 
joggal kérdezheti bárki, nem tudnánk-e közelebbről is 
meghatározni ennek természetét.”  
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Új TF: De igen. Minden létező, minden jelenpillanatában a 
környezeti funkciójának és szervezettségének megfelelő 
örökölt memóriával, valamint komplex természeti 
nyelvekkel, −a megértésükhöz szükséges− érzékelőkkel 
és természeti értelemmel rendelkezik. 
Mit jelent az, hogy komplex természeti nyelvekkel? 
A konkrét létező minden „téridőszervezettség pillanatában” 
örökletesen ismeri a kozmikus kódjának megfelelő 
útvonalon megismert. A jelenpillanatát megelőzően a 
környezetétől tanult, és jelenfolyamatában a környezetével 
egyeztetett korszerű kommunikációs nyelvét. 
Csupán megközelítő példával illusztrálva az Ember ismeri:  

- az emberek közötti kommunikációhoz a korszerű 
nemzeti nyelveket, 

- Mint biológiai lény a biológiai szervezettség nyelveit, az 
Ősrobbanást követő szervezettségek nyelveivel pl: hő, 
nyomás, vonzás, taszítás, sugárzás, mechanikai 
hatások, hallás, látás, stb., stb. Ld.: az Új TF/II/M/6.f.. 

„Habár meggyőző bizonyítékok szólnak amellett, hogy 
a nyelv ösztönös és nem tanult viselkedés, Továbbra 
is megválaszolatlan ennek az egyetemes nyelvtannak a 
létrejötte. /.../ felfedezésre vár, milyen lépésekben 
fejlődött ki ez az egyetemes nyelvtan, a hangok és 
jelek kezdetlegesebb együtteséből. Mind ezidáig nem 
sokat mutathatunk fel a fenti kérdések 
megválaszolásában.” 
Új TF: Állításával szemben: minden nyelv az adott létező 
kozmikus kódjának, funkciójának, szervezettségének és 
korszerű környezeti viszonyainak-, az együttműködés 
igényeinek megfelelő örökölt és tanult információ közvetítő 
kommunikációs eszköze.  
A létezők komplexitásának megfelelő minden nyelv az 
adott létező jelenfolyamatának minden jelenpillanatában a 
múltjából örökölt, és a jelenfolyamatában tanult 
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tényezőkből áll. Nem állítható, hogy a nyelv ösztönös és 
nem tanult viselkedés. Pl.: egyes szervezettségi szintek 
létezői nyelvrendszereinek kialakulása: 
- szervetlenek: spontán + tanulás 
- szervesek: reflexszerűen + spontán + tanulás 
- biológiaiak: ösztönösen + reflexszerűen + spontán + 

tanulás 
- rendszeres ismétlődéseik esetén tudatosulva 

tárgyiasulnak és használatuk tapasztalatai szerint: 
tudatos tanulással és tárgyiasítással. 

A nyelv és nyelvtani sajátosságok is a létező 
funkciójának-, lét-, működés-, szervezettség formájának 
változásával-, növekedésével változnak a szükségesség 
mértékében. 
A fejlődés lépcsőfokainak elkülönítése, az „anatómiai” 
sajátosságok és értelmi programozás összhangba hozása 
vonatkozásában John D. Barrow csupán a biológiai 
szervezettségi szint létezőinek vonatkozásában 
gondolkodott. Az Új Természetfilozófia azt a 
létezés teljes keresztmetszetében oldotta meg, –
amelyből a biológiai szervezettségi szintek ennek 
elenyésző részét képezik..  
Ez mégsem okoz problémát, annak ellenére, hogy minden 
létező más-más egyediséget fejez ki. Minden létező 
kozmikus kódja rögzítette kozmikus útját és fejlődésének 
lépcsőfokait. Másrészt a létrendszerek funkciója-, 
felépítése- értelmi képességeik-, nyelvhasználatuk és 
kommunikációs képességeik is fejlődésük folyamatában 
környezeteikkel egymásra utalt összhangban alakultak ki. 
Itt meg kell még jegyezni, hogy a létezők hatásérzékelő, 
értelmező, feldolgozó és környezeti hatást keltő szervei 
valamint érzékenységük is jellemzően funkció- és 
szervezettségfüggő korlátozottsággal fejlődtek ki a 
mindenkori szükségletek hatására. 
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B/46. „Az evolúció folyamata gondoskodik arról, hogy 
létünk a fennmaradásunkhoz szükséges környezet 
sajátosságainak lenyomata legyen.” 

B/50. „A Földön túl elterülő Világegyetem szerkezete jelöli 
ki azt a környezetet, amelynek keretei között az élet 
fejlődése, az alkalmazkodás és kulturális fejlődés, ezek 
a számunkra sokkal meghittebbnek tetsző folyamatok 
lezajlanak. Ez szab gátat a Földön megjelenő 
életformák sokféleségének, ez formálja 
benyomásainkat. Ha megértjük kozmikus 
környezetünk árnyalatnyi, finom hatásait, meg tudjuk 
majd különböztetni a véletlen eseményeket azoktól, 
amelyek a Világegyetem változatlan alapvető 
szerkezetének kikerülhetetlen következményei.” 
Új TF: A Természetben nincsenek véletlen események. 
Csupán a konkrét létező –a Szubjektum–, a megfigyelő 
számára tűnnek véletlennek azok az események, 
amelyeket a környezeti objektumok megjelenésében 
viselkedésében nem tud megérteni. Önmaga számára 
minden objektum Szubjektumként funkcionál. Ez az oka 
annak, hogy ez a környezeti hierarchiával is összefüggő 
kikerülhetetlen körülmény érvényes a Világegyetem és 
minden rendszerkomponensének szerkezetében. 
Itt kell még megemlíteni, a Szubjektum környezetek külső 
környezet domináns befolyásoló hatását, valamint a 
Szubjektumok viselkedését meghatározó döntési 
szabadságfokok hatásait, amelyekbe a külső 
megfigyelőknek nincs pontos belelátása. 
Ez az oka annak, hogy a megfigyelő az egyedek pontos 
viselkedése megjósolásának megoldását nem tudja 
megtalálni, de megközelítő megoldás céljából 
meghatározott sorozat viselkedésének kvantumstatisztikai 
rendszerrel történő meghatározása szélső határok között 
valószínűsíti az egyedek viselkedését.  
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A Szubjektív Objektum — környezet 
együttműködésén keresztül érvényesül a 
rendszerkomponensek hierarchikus rendjében a 
rendszerek kényszerpályás irányító tevékenysége és a 
rendszerkomponensek –mint önmaguk számára 
rendszerek– szubjektív reagálása. Valamint a 
Szubjektum – Objektum relativitás. 

B/51. „A természeti törvények megszabják, hogyan 
változzon a világ az idő és a tér függvényében.” 
Új TF: A létező funkcióval rendelkező véges létformába 
tárgyiasult, -a környezetében feladatot ellátó- végtelen 
energiarendszerfolyamat. Létezése a környezeteivel 
folytatott együttműködés során realizálódik. 
Az Ős/energia végtelen feszültsége-, az Ősszubjektum- és 
Ősrobbanásának teremtő követelményei határozzák meg, 
hogyan változzon a világ.  
A jelenlegi emberi tudomány csaknem összes törvénye 
csődöt mond az Ősrobbanást megelőző állapotban, vagy 
jóval azután is, amikor az emberi szervezettség és a 
tudományos törvények alapjait képező viszonyok még nem 
léteztek.124  
Végső soron az Ős/energia feszültsége, mint végtelen 
teremtő erő hozza létre a létezőket, külső- és belső 
környezeti viszonyaikat, természeti értelmüket, 
létezésfolyamataikat, fejlődésüket és eközben azokat a 
tartósan ismétlődő folyamatokat, amelyeket megfigyelve az 
Ember a gyakorlatában törvényekként használ.  
Minden létező létezésfolyamatának minden 
jelenpillanatában a jövője kezdeti feltételével, korszerű 
problémáinak alapvető megoldási képességével 
rendelkezik.  
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A létező változásának tényezői a jelenfolyamat, –
másnéven téridő-szervezettségfolyamat– általános 
természeti rendjében: 
- a kozmikus kódja szerint megfogalmazott létforma, 

funkció, szervezettség, működőképesség az adott 
környezeti viszonyfolyamatok között. 

- a jelenfolyamatában meghatározott környezetváltozással 
együtt járó helyzetváltozás problémamegoldása a 
szervezettségének megfelelő természeti értelme által 
megalkotott természeti terve –vélt- vagy valóságos 
létszükséglete– szerint. Ennek realizálása természeti 
teremtésfolyamat, amely a maga termékével együtt 
beépül a kozmikus kódjába és a környezetébe is. 

Vagyis a létezés a létező önmegvalósításán-, ismétlésén 
alapuló folyamat. Amikor változása nagyon lassú, sőt azt 
az érzetet kelti, hogy egyáltalán nem változik az ismétlések 
során, –ezeket az Ember fel tudja használni tartós 
következtetéseihez–, akkor elvakultságában azt hiszi, 
hogy ezek „a törvények” szabják meg, hogyan 
változzon a világ. Pedig ez alapvetően nem így van. 
Pl. a legáltalánosabbnak hitt négy kölcsönhatás –mint 
természeti törvény– az Ős/energia feszültsége és az 
Ősszubjektum Ősrobbanásának hatására keletkeztek 
hőmérséklet-, nyomás-, stb.-változással együtt járó 
környezetváltozással, de annak megfordított helyzetében a 
keletkezés mértékében visszaolvadnak.  
Jelenleg az Ember által általánosan el nem ismert, de 
valójában létező; az ötödik kölcsönhatás a létezők 
szubjektivitása, valamint a gravitáció a létezés 
végtelenségével egyidősek, de véges lét-, működés- és 
szervezettségformákban nyilvánulnak meg. 
„Ma már szinte minden fizikus azt várja, hogy előbb-
utóbb bebizonyosodik: a négy természeti erő 
ugyanazon alapvető ‚szupererő’ különböző 
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megnyilvánulási formája, amelynek egységessége 
azonban csupán nagyon magas hőmérsékleten 
mutatkozik meg. S való igaz, két kölcsönhatás (az 
elektromágneses és a gyenge) esetében kisérletesen 
is sikerült igazolni egy ilyen egyesítést.” 

52. „Az Ősrobbanás elején uralkodó magas hőmérséklet 
kitörölte a kezdeti állapot nem egy sajátságának 
emlékét..” 
„A változás leírásán és a kezdeti Világegyetem 
jellemzésén túl azt is meg kell határoznunk, mi 
Világegyetemünk sajátos megkülönböztető jegye az 
elképzelhető egyéb Univerzumok sorában.” 
Új TF: Az Ősszubjektum és Ösrobbanásának fő jellemzői, 
Univerzumunk kezdeti feltételei az Új TF/III/M/2-3 f. 
megtalálhatók.  
A generatív univerzális alaprendszer az 
Ős/energiafolyamat a maga végtelen 
változásfolyamataival.  
Ős/energiafolyamatunk; Világegyetemünk végtelen a maga 
térben-időben-szervezettségben állandóan változó 
létezés-folyamatával.  
Univerzumunk a Világegyetemünknek csupán részét 
képezi, de mint létformában tárgyiasult energia, az 
Univerzum is saját térrel- idővel-, szervezettséggel 
téridőszervezettség-folyamattal, stb., rendelkezik.  
Meg kell hagynunk a lehetőséget még egy 
megkülönböztetésnek: ugyan bizonyíték nincs, de a 
Világegyetemünkön kívül további Világegyetemek is 
elképzelhetők, amelyek ugyancsak tárgyiasult 
energiarendszerek saját és sajátos térrel, idővel, lét- 
működés- és szervezettség-formákkal, 
téridőszervezettség- és végtelen változás folyamattal. 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

182 
 

A Világmindenségnek Világegyetemünk csupán részét 
képezi. Tehát a Világmindenség a Világegyetemünk és 
még az, ami rajta kívül létezik. 
Most már vissza térhetünk a kérdésre, hogy mi a Világ-
egyetemünk megkülönböztető jegye a különböző 
Univerzumok sorában? A Világegyetem megelőző és 
követő Univerzumai összefüggő energiarendszert 
alkotnak. A Világegyetemünktől eltérő Univerzumokat 
eltérő sajátosságaikból lehet felfedezni.  
A válasz a Világegyetem részeként tételezi fel az 
Univerzumot. Így ugyan korlátozott körűen, de mégis van 
valami lehetőség amiből kiindulhatunk: Univerzumunk 
kezdeti feltétele alfa Ősszubjektuma megegyezik a korábbi 
Univerzum kozmikus kódjának omega Univerzumával. 
Majd ugyanígy Univerzumunk omegája megegyezik majd 
a következő Univerzum Ősszubjektumával, alfájával, 
kezdeti feltételével. Ld.: az Új TF/III/3, f. 

B/56. „Ha végig tekintünk a nyugati kultúra évszázadain, 
azt látjuk, hogy folyton vitatták, van-e élet más 
világokban. Mivel nem sikerült megnyugtatóan 
megválaszolni a kérdést, ez nem szűnő 
találgatásoknak adott tápot....” 
Új TF: Ha helyes választ akarunk adni, először 
tisztázni kell, hogy a Természet rendjében mi az 
élet?!  
Az élet a természeti létezés biológiai 
szervezettségi szintű létezőinek 
megnyilvánulása. Részletesebben ld.: Új TF/II/7.f. A 
szervezettség genetikai ismérvei. 
Az Ember számára ez a kérdés azért bírt súlyozott 
fontossággal, mert jellemzően azt hitték, hogy az Ember 
földi szervezettségének élő létformája egyedül értelmes. 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

183 
 

Ennek megfelelőjét keresték és keresik az Univerzumban 
is. Erről azonban le kell mondanunk.  
Világegyetemünk és vele együtt Univerzumunk 
minden létezője a saját funkciójának és 
szervezettségének megfelelően értelmes. Fejlődésük 
és természeti értelmük kialakulása önmaguk és a saját 
környezetfolyamatukkal való együttműködésük függvénye. 
/Részletesebben az Új TF/III/M/1-2 fejezetekben található/  
Megjegyzés: A szerző a B/149 oldalon ír a természeti 
értelem érdekes példájáról; természetes atomreaktor 
egykori működéséről Afrikában.  
Ezen azonban egyáltalán nem kell csodálkozni, mert az 
Ős/energia minden rendszerkomponensével 
együttműködő végtelen természeti értelem tervezte meg, 
hozta létre és működteti Univerzumunkat és 
rendszerkomponenseit. Ehhez viszonyítva az emberi 
értelem valóban a parányok paránya. 

B/57. „... legnagyobb valószínűséggel nagyon hosszú 
életű civilizációk üzenetét fogjuk majd föl, olyanokét, 
amelyek úgymond felfedezték a halhatatlanság titkát.” 
Új TF: A végtelen feszültségű Ős/energia és tulajdonságai 
kivételével ilyen nem létezik. Illetve egy változat szerint: 
végessége nem jelent tökéletes végességet, mert 
tudásának, képességeinek működésének eredményeit az 
együttműködés során környezetébe tárgyiasította. Ezek ott 
a szükség mértékében léteznek-, ± változnak tovább. A 
megszűnt funkció-, lét-, működés-, szervezettség-formájú 
tárgyiasult energiarendszerfolyamat pedig leépülve, 
átalakulva beépül a környezetébe. Így létezik tovább. 

B/63. „Napunk csupán mellékszereplő a galaxisunkban 
található százmilliárd csillag drámájában; hogy ez a 
galaxis is csak egy a legkevesebb százmilliárd hasonló 
társa között a Világegyetem általunk belátható 
tartományában; mindez talán elég szerénységre tanít 
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bennünket, ha el akarjuk helyezni magunkat a világ 
rendjében.” 
„... a tudományos vizsgálódás bármely ágának 
fejlődése új választások elé állítja és új erkölcsi 
kérdésekkel terheli meg az emberiséget.” 
Új TF: Vigyázni kell magunkra, önteltségünkre! Elégtelen 
látással a sötétbe rohanás katasztrófához vezet! 

B/102. „... az ember értelmi képességeinek egy része nagy 
valószínűséggel az őskori körülményekhez való 
alkalmazkodás hozadéka.” 
Új TF: A Szubjektum értelmi képességeit a kozmikus 
útján: rendszer—környezet kényszerpályás viszonyban az 
együttműködés-folyamat hozta létre. Ugyanez a helyzet az 
Ember esetében is. Az őskori körülményekhez való 
alkalmazkodás ennek az útnak parányi részét képezi. 

B/160. „Tételezzük fel, hogy valóban létezik a természet 
legmélyebb törvényeit összefoglaló ‚Mindenség 
Elmélete’, amelyet napjaink fizikusai oly lázas 
igyekezettel keresnek. Tételezzük fel továbbá azt is, 
hogy a matematika a természet egyetemes nyelve, 
amely alkalmas a ‚Mindenség Elmélete’ 
megfogalmazására. Eszerint a természet bármely 
teljességre törekvő megértése és lehetőségeinek 
alapos kihasználása a Világegyetem működését 
kormányzó matematikai törvények megértésén kell, 
hogy alapuljon.” 
Új TF: A Természet matematikája a Természet 
egyetemes rendszernyelve, nyelvi eszköz, de nem a 
Világegyetem kormányzója.125  
Egyebekben Albert Einstein szavaival szeretnék reflektálni: 

„Valamely elmélet /.../ kialakulásában az alap-gondolatok 
játsszák a legfontosabb szerepet. A fizika-könyvek rendszerint 
tele vannak igen bonyolult matematikai képletekkel. Azonban 
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mégsem a képletek fontosak, hanem az alapgondolatok és 
ötletek, amelyek az /.../ új elméletet útjára indítják. Később a 
gondolatok felöltik a mennyiségivé vált elmélet matematikai 
egyenruháját, ...”  
A Mindenség Elmélet megfogalmazása kívül esik a fizika 
kompetenciáján. Megoldását nem a matematika, nem a fizika, 
hanem a természetfilozófia szférájában lehet megtalálni. 
Átfogó ellenőrzésére és bizonyítására a Természet 
matematikája képes126  
Az Új Természetfilozófia Mindenség Elméletét 
Univerzumunk és létünk valóságának tényére –a Minden 
Létező Alapvető Elméletére– alapozva fogalmazta meg. 

Első két kötetében:  
a minden létező alapvető elmélete:  
I. az Általános lét- és rendszerelmélet-,  
II. az Általános érték- és működéselmélet- 
A harmadik és negyedik és ötödik kötetben  
a Mindenség Elmélet: 
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. 

V. Az energetizmus filozófiája. Amelynek lényege, hogy 
a Világmindenség és annak minden 
rendszerkomponense-, minden viszonya, 
energiarendszerfolyamat. Alapvető bizonyításuk az I-
VI kötetekben olvasható. 

Az elmélet nem üres spekuláció, hanem a Természet 
valóságának felfedezése. 
„Vajon hozzánk hasonló intelligenciájú, fejlett civilizációk 
éppoly könnyen képesek megismerni a természet 
törvényeit, mint ahogyan az nekünk sikerült? 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

186 
 

Új TF: A szervezettségüknek megfelelően igen. Bármely 
civilizációk- bármely funkciójú és szervezettségű- – a 
Világmindenség bármely tér és idő környezetében tartózkodó 
létezői –ARSZO-i– véges lét-forma rendszerbe tárgyiasult 
végtelen energiák, sajátos létfeltételeik szerint saját 
környezeteikben. E viszonyoknak megfelelően az Új 
Természetfilozófia lét- rendszer- érték- és 
működéselméletében foglaltak sajátosan adaptálva rájuk is 
vonatkoznak: 
A létrendszer-; a környezeti funkció-, a létforma-, a létezés-, 
a tér-, az idő-, a szervezettség-, a memória-, a természeti 
értelem-, a szubjektív aktivitás-, az érzékelés-, a 
létszükséglet-reakció-, a külső- belső környezeti 
együttműködés-, a külső környezet dominanciája-, múltjának 
kozmikus kódja-, jövőjének kezdeti feltétele minden létező 
saját lényege. Univerzumunk −és feltehetően 
Világegyetemünk is− bármely tér- idő- szervezettség-
környezetében helyezkednek el. 

„Bármely fejlettebb civilizációnak jó esélye van arra, hogy 
idősebb és értelmesebb legyen, mint mi most. Ed Witten, 
azzal érvelt, hogy ha elegendő idő áll rendelkezésre, 
akkor más civilizációk is eljutnak a Mindenség Elméletéig, 
feltéve, ha egyáltalán létezik.” 
Új TF: A Mindenség Elmélete létezik és bármely 
alkalmas civilizáció eljuthat a sajátos viszonyainak 
megfelelő megismeréséhez. 
B/178. „A nap, hónap és az év mély csillagászati 

jelentéstartalmat hordozó időegységek.” 
Új TF: Az Univerzumunk minden égiteste és 
rendszerkomponensei is más-más kozmikus úttal-, 
kozmikus kóddal, téridőszervezettség - folyamattal, más-
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más környezeti viszonyokkal, funkciókkal, más-más lét- 
működés- és szervezettségformákkal rendelkeznek.  
Adott égitest létezői, –mint rendszerkomponensek– 
magukon viselik e viszonyok sajátosságait. Esetleges 
érzékelésük, értékelésük saját módszerekkel az ember 
számára csak korlátozott körűen válik érthetővé. Óriási 
eltérések várhatók az emberi ciklusok tér és idő 
számításainál, és tudományának más módszereivel 
számított eredményeinél. Ezeknél szükség szerint a 
Természet matematikájának módszerei várnak 
feldolgozásra, és válnak alkalmazhatókká.127  

B/181. „Amikor az élet elkezd egy, az emberi jelrendszer 
által létrehozott minta köré szerveződni, akkor 
különválik a természettől és valamiféle függetlenség 
érzése uralkodik el.” 
Új TF:. Nem válik el a természettől és csupán annyira „
független”, mint bármely Szubjektív Objektum a saját 
környezetében, vagyis nem független. 

B/221. „Az ismeretlen határait távolabbra tolják.” 
Új TF: A misztika és a hiedelmek létterületéről az értelem, 
a tudás közreműködésével mind több terület valóságát 
lehet felismerni, megtanulni, és ezzel korábban csak 
misztikával és hiedelmekkel magyarázott területek válnak 
tudományosan ismertté.  

B/246. „Ha Földön kívüli lényekkel akarnánk megértetni 
magunkat, akkor azt a matematika használatával 
remélhetjük. Annak érdekében, hogy a nyelveinkre 
támaszkodhassunk, meg kellene találnunk azt az 
alapvető nyelvtant, ...” 
Új TF: A természeti nyelvek alapvető megoldását 
az Új TF feltárta.128  Új TF/I/M/9-10f. 

B/270. „A világ körülöttünk tele van mindenféle 
mintázattal /.../ kell valami közösnek lennie a ‚
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matematikával’, mindannak, ami a nekünk otthont adó 
Világegyetemben van. /.../ a szervezett bonyolultság 
gyökerénél állunk, mi magunk a Világegyetem 
gyártotta komplex stabil mintázatok példányai 
vagyunk.” 
Új TF: A keresett közös mintázat az Új TF/I/M 
kötetében közérthetően olvasható. Mindenben megfelel 
a természet matematikájának /É/.  
„Az életnek, legyen bármilyen formában és alakban a 
véletlenszerűségtől és a teljes irracionalitástól el kell 
válnia. Ahol élet van, ott mintázat van, ahol pedig 
mintázat van, ott a matematika is jelen van. Ha egyszer 
a racionalitás és a rend morzsája megjelenik, hogy a 
káoszt kozmosszá alakítsa, ott van a matematika is.” 
Új TF: Az élet szót javasolt behelyettesíteni a létezés 
szóval és máris az Új Természetfilozófia I-VI köteteiben 
leírtakkal közös nyelvet találtunk. Kiegészítésként 
javasolható a természeti matematika /É/ elolvasása. 

B/271. „Ahhoz, hogy az ilyen élőlényeknek esélyük legyen 
a túlélésre a komplex természeti környezetben, 
valamilyen szabályszerűségnek léteznie kell a 
környezetben, és az öntudatlan elméknek képeseknek 
kell lenniük arra, hogy ezeket a környezeti 
szabályszerűségeket befogadják.” 
Új TF: A problémakör teljes részletességgel 
megoldott, de nem csupán az élet és az élőlények-, 
hanem minden létező vonatkozásában. Ld.: Új 
Természetfilozófia I-II köteteit: 
- Általános lét- és rendszerelmélet 
- Általános érték- és működéselmélet 
E szabályszerűségek létezése feltárt, a velük való együtt-
működés a leírt módon nem jelent különösebb gondot. 
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„A kiszámíthatatlan matematikai struktúrák által 
kormányzott világ nem engedi meg, hogy az élet kis 
változtatások sorozatán keresztül fejlődjék, miközben 
minden változtatás jobb alkalmazkodást eredményez a 
valósághoz.” 
Új TF: Az Ember matematikájában talán igen, de a 
Természet matematikájában nincsenek 
kiszámíthatatlan matematikai struktúrák, és főleg 
nem a matematikai struktúrák kormányozzák a 
világot, hanem a természeti értelem. A matematika 
csupán általános rendszernyelv = segítőeszköz.  
A matematika nem állíthat olyat, hogy nem engedi meg, 
hogy a létezés kis változtatások sorozatán keresztül 
fejlődjék. Rámutathat a szükségszerűségre, azonban a 
döntés a természeti értelem feladata. 

B/291. oldalon UMBERTÓ ECO-tól idéz: „... rájöttem, hogy a 
könyvek nemritkán a könyvekről szólnak: olyan, mint-
ha egymás között beszélgetnének.”  
Új TF: John D. Barrow az irodalomjegyzék tanúsága 
szerint –a mű 6 fejezete és 38 alcímének írásaihoz– 
legalább 395 alkalommal hívott „beszélgetésre” neves 
tudósoktól származó tudományos munkákat. Az 
eredmény: nagyszerű gondolatok; értékes munka.  
Ennek ellenére sok kérdés és probléma nyitva maradt. 
Több esetben előfordult, hogy hibás, vagy téves alapra 
épített szellemi felépítményt, amely magán viseli ennek 
következményeit.  

B/ 285. old. Könyvének utolsó fejezetében így ír: „A 
tudományos világszemlélet évezredeken keresztül a 
Természet egyszerűségére összpontosította figyelmét. 
Ezeket a szabályszerűségeket azonban általában a 
körülöttünk tapasztalható eseményeket irányító 
törvényekben találtuk meg, nem pedig maguknak az 
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eseményeknek a szerkezetében. A világ tele van 
bonyolult szerkezetekkel és kiszámíthatatlan 
eseményekkel, amelyek néhány egyszerű és 
szimmetrikus törvényből következnek.” 
Új TF: Állításával szemben Az eseményeket 
környezetváltozás hatásaival összefüggő 
hatásinformáció irányítja, amely megváltoztatja, a 
Szubjektum környezetében betöltött helyzetét. Ez 
létszükséglet feszültséget, létszükséglet reakciót, 
szubjektív kényszer-pályás  „viselkedést” követel. Az 
eseményeket előidéző létezés-folyamatban a rendszer-
rendszerkomponens önmaga számára rendszer viszony 
átfogja az Univerzum minden létezőjét és azoknak minden 
eseményszerkezetét. 
A bonyolult szerkezetek természetes úton szerveződtek a 
jelenfolyamatukban betöltött funkciójuk szervezettségi 
színvonalára. 
A hivatkozott kiszámíthatatlanság nem a véletlennel, 
nem a kaotikummal összefüggő valami. Lényege abból 
keletkezik, hogy bármely létező –mint megfigyelő, mint 
Szubjektum– nem tudja pontosan megjósolni a környezeti 
objektumok viselkedését, magatartását, cselekedeteit, 
tevékenységét. Pl.: még a gyermekével legszorosabb 
kapcsolatban álló szülő sem, mert számára objektum 
gyermeke –önmaga számára Szubjektum– saját szubjektív 
döntési, viselkedési szabadságfokkal rendelkezik, de ebbe 
a megfigyelőnek nincs pontos belelátása. Így a gyermek, 
sem tudja előre pontosan meghatározni a számára 
objektumként működő szülő pontos viselkedését.  
A viselkedés nem kaotikus, csupán a megfigyelő a 
konkrét objektum jelenpillanatában képtelen 
megérteni. Érvényesül a Szubjektum-Objektum 
relativitás. 
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Amennyiben a megfigyelő konkrét objektum 
vonatkozásában valószínű következtetést akar, akkor e 
célból több módszer is rendelkezésére állhat. Pl.: 
- Az objektumot létezésfolyamatában kell vizsgálnia. A cél 

szempontjából legfontosabb téridőpillanatok állapotainak 
figyelembevétele és összehasonlító értékelése révén 
elérhető a valószínűsíthető viselkedés. 

- Hasonló objektumok sorozatából képzett rendszert kell 
létrehozni. Ki kell számítani, hogy ezen belül –adott 
helyzetben– a rendszerkomponensek milyen arányban, 
hogyan viselkednek. Így kiszámítható a valószínűsíthető 
viselkedés. 

Ez az állítás nem csupán emberi dolgok, hanem 
Világ-egyetemünk bármely dolgának-, tehát minden 
létező vonatkozásában helyt áll, és a módszerek is 
alkalmazhatók. 
Új TF: Az emberi szférában tapasztalható, hogy 
felderítőket-, kémeket küldenek a célobjektumba várható 
viselkedésének megállapításához, vagy az objektumtól 
információkat kérnek az objektum probléma áthidalása 
céljából, stb. 

B/286. „... egyre jobban megértettük a kaotikus viselkedés 
finom részleteit, merőben új felfedezések születtek. 
Rájöttünk, hogy a káosz és a rend furcsa 
szimbózisban, együtt létezik. 
Új TF: Ez így nem helytálló. A Természet rendjében nincs 
kaotikus viselkedés, legfeljebb a Szubjektum, a megfigyelő 
–miután nem érti meg a „viselkedést” ezért– kaotikusnak 
látja.  
„... számtalan kaotikus esemény összessége nagy 
léptékben megteremti a Rendet.” 
Új TF: A látszólag kaotikus esemény csak a külső 
megfigyelő számára tűnik kaotikusnak, azonban valójában 
–a Természet rendje szerint– az nem kaotikus. A 
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kiválasztott sokaság összességében a létrehozója által 
képzett rendszer. /A továbbiakban, mint a B/285-nél/ 

B/287. old. „A tudomány hosszú ideje mindig a szabály-
szerűségeket és a jelenségek mögött meghúzódó 
közös vonásokat hangsúlyozta. A klasszikus 
természettudomány ‚törvényeket’, ‚invarianciákat’, ‚
állandókat’, ,egyenleteket’, ,megoldásokat’, 
,periódusokat’, és ,alapelveket’ keresett. A tudósok a 
mintákkal a rendszerekkel foglalkoztak.  
Nagyon dicséretes dolog, ha lepkéket és növényeket 
gyűjtünk, vagy ha lajstromba vesszük az égbolt mind-
ahány csillagát. Mindez azonban nem tudományos 
tevékenység, egészen addig, amíg el nem kezdjük 
keresni a talált dolgok mögött rejtőző mélyebb 
értelmet, ...” 
Új TF: A dolgok, mögött rejtőző mélyebb értelem 
keresését tekinti valóban tudományos tevékenységnek. 
Megtalálása érdekében először az általánosság szintjén 
tisztáznunk kell, hogy valójában mik a dolgok?! És mik a 
céljaik?! 
A dolgok a létezés hierarchiájának különböző funkciójú, 
szervezettségi szintjein a külső környezetükben funkcióval 
rendelkező tárgyiasult energiarendszerfolyamatok. Minden 
dolog létező.  
Semilyen létezésfolyamat, mozgás nem működik 
szervezettségi szintjének megfelelő természeti értelem 
tevékenysége és kommunikáció nélkül. Az állítás átfogja 
a Világmindenség minden létezőjének és rendszer-
komponensének minden tevékenységét.  
Az Ős/energiával egyidős természeti értelem nem az 
Ember találmánya. Nem csupán az Ember értelmes, 
hanem a maga színvonalán minden létező; függetlenül 
attól, hogy érzékelni tudjuk-e, megérteni tudjuk-e vagy 
sem.  
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A természeti értelem –Szubjektumok és környezeteik 
közötti együttműködés során megnyilvánulva– létezőkhöz 
kötött. Hierarchikus rendje formálja Univerzumunkat 
minden létezőjével, így az Embert is.  
Sok mindent megtanultunk. Ezek hasznosítása révén értük 
el eddigi eredményeinket. Mégis nagyon keveset tudunk. 
A Természet legyőzését valló egyes tudósok túlzott 
önbecsülése nevetségesen hangzik. Kellő tisztelettel kell 
gondolnunk a természeti értelemre, a természeti 
kommunikációra, a természeti tervezésre, a természeti 
teremtésfolyamatra, a Természet teremtményeire-, 
együttműködésükre. 
Az Új Természetfilozófia kötetei közérthetően és kellő 
részletességgel feltárták a John D. Barrow által 
keresett, de meg nem talált realitásokat.  
„Az alkotó gondolkodás mélyén rejlő 
szabályszerűségek előbányászása olyan kilátástalan 
feladatnak tűnt, hogy csak nagyon kevesen merték 
belevágni a fejszéjüket.” 
Új TF: Az alkotó gondolkodás mélyén rejlő 
szabályszerűséget az Új TF feltárta. Ld.: Új TF/II/M/2. f.. 

B/288. „nem elég, ha példákat gyűjtünk a sokféleségre, 
ezen túlmenően A SOKFÉLESÉG ÉS AZ EGYETEMES 
VISEKEDÉS EGYMÁSMELLETT ÉLÉSE AZ, AMIT FEL 
KELL TÁRNUNK ÉS EGYMÁSSAL ÖSSZHANGBA 
KELL HOZNUNK.” 
Új TF: Általános Lét- és rendszerelmélete, valamint az 
Általános érték- és működéselmélet egymással 
összhangban megtalálta a keresett megoldást. 

B/289. „A múltban a humán tudományok és az emberi 
viselkedést kutató tudományok területén eluralkodott 
az emberi viselkedés sokszínűségének a dicsőítése.” 
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„Az a nézőpont /.../, amelyik az emberi viselkedés 
egyedüli meghatározójának az értelmi 
összefüggéseket, a kultúrát és a tanulást tekintette, 
egyúttal megkérdőjelezhetetlenné tette a fejlődést. 
Ezzel szemben könyvünkben az emberi tapasztalás 
közös vonásaira helyeztük a hangsúlyt. 
Meggyőződésünk szerint ezek potenciálisan nagyobb 
lehetőségek, mint a különbségek, és /.../ sokkal 
könnyebb a vizsgálatuk. Ezek az állandóságok kötnek 
össze bennünket annak az ősi környezetnek az 
egyetemességével, amelyben jóval az emberi 
civilizáció és az írott történelem kialakulása előtti 
korokban, elképzelhetetlenül hosszú idő alatt 
megvalósult az élet fejlődése.” 
Új TF: Az emberi viselkedés sokszínűségének elismerése 
helyes, biztatást ad a további fejlődésünkhöz. 
Dicsőítésével azonban nem lehet egyet érteni. Helyzetünk 
mércéjére Univerzumunk történetében betöltött, és 
jövőjében betölthető szerepünk képes minősítést adni. 
Önmagunk számára azonban a saját fejlődésünk nagyon 
fontos mérce. 
A viselkedés meghatározójával az értelmi 
összefüggéssel, a kultúrával és a tanulással szembe 
állítani a tapasztalást értelmetlennek tűnik, ugyanis a 
tapasztalás a gyakorlatban igazolt ismeret. 
Ha nincs rá szükség a tapasztalat önmagában értéktelen. 
Minden létező számára valaminek az értékét, jelentőségét, 
a fejlődését szolgáló dinamikus mozgató erejét az 
határozza meg, hogy létszükségletét mennyiben képes 
feloldani. Részletesebben kifejtve Új TF/II/M/2 f.  
Nem a John D. Barrow által vázolt közös vonások 
kötnek bennünket össze a Világegyetem 
szerkezetével és születésével. Hanem minden létező 
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kozmikus kódjáig vezető kozmikus útja és 
környezetfolyamatának mindvégig tartó természeti értelmi 
együttműködése. 
Az egyes létezők ezen az úton a szükség mértékében 
bennük tárgyiasult –a létezésfolyamatban a Szubjektum—
környezeti együttműködés során keletkezett– hatások 
létszükséglet-reakció változtatásainak jelenbe integrált 
eredményei.  
Történetük számtalan természeti értelmi működése 
−végtelen változásfolyamatával− túléli korábbi alkotóit és 
közvetítő rendszerkomponenseit. Létformájának 
végessége nem jelent tökéletes végességet, mert 
tudásának, képességeinek működésének eredményeit az 
együttműködés során környezetébe tárgyiasította. Ezek ott 
a szükség mértékében léteznek-, ± változnak tovább. A 
tárgyiasult energiarendszer-folyamat pedig leépülve, 
átalakulva beépül a környezetébe. 
„A természettudománynak /.../ még sok mindent fel 
kell fedeznie a bonyolult szervezettségű szerkezetek 
hirtelen megjelenésével kapcsolatban, felhasználva 
ehhez az emberi szellem legbrilliánsabb 
találmányainak ismételt vizsgálatát.” 
Új TF: A bonyolult szervezettségű szervezetek a 
Természet természetes fejlődésrendjének részét 
képezik.121 
Ha elolvassuk John D. Barrow Fennti szavait úgytűnik, 
hogy azok könyvének tetszetős befejezését adják. 
Azonban ha alaposan átgondoljuk a leírtak értelmét meg 
kell állapítani, hogy a Szerző a legnagyobb melléfogását 
könyve utolsó fejezetének a végén, a „Minden jó, ha a 
vége jó” c. írásában követte el: 
- nem helytálló az eseményszerkezetre vonatkozó 

megállapítása. A környezeti hatás, az információ 
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megváltoztatja a Szubjektum helyzetét. Amely 
létszükséglet reakciót, kényszerpályás szubjektív 
viselkedést követel. 

- a kiszámíthatalan eseményekkel kapcsolatos 
állítása sem helyes. A hivatkozott kiszámíthatatlanság 
nem a véletlennel, nem a kaotikummal összefüggő 
valami.  

- A káosz és a rend szimbózisa nem létezik.- Kaotikus 
események összessége nem teremt rendet Legfeljebb, 
amit adott megfigyelő képtelen megérteni, arról azt 
hiszi, hogy káosz  
Kaotikusnak legfeljebb a megfigyelő nézőpontjából 
látszik, de ez nem jelenti, hogy valóban kaotikus. A 
Természet mindent átfogó rendjében a kaotikusság 
ismeretlen fogalom. 
Az, az állítás sem helytálló, hogy kaotikus 
esemény összesség nagyléptékben megteremti a 
rendet. A rendszerek hierarchikus rendjében minden 
szinten rendszer–rendszerkomponens-, más néven 
Szubjektum–objektum kapcsolatok léteznek a saját 
összefüggés-rendszereikkel. Ebben az esetben, ha a 
megfigyelő meg nem értett –kaotikusnak hitt– 
objektumok meghatározott sorozatát hozza létre 
tulajdonképpen valamilyen rendszert hoz létre, 
amelynek komponensei a meg nem értett viselkedésű 
objektumok.  
Az Objektumoknak csak a külső világának 
megnyilvánulásai figyelhetőek meg pontosan. Ezek 
kvantumstatisztikai módszerrel történő vizsgálata 
segítségével kiszámítható az ugyanilyen objektumok 
hasonló környezeti viszonyok között valószínűsíthető 
viselkedése, változása. 
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- A dolgok, jelenségek mélyén rejlő mélyebb értelmet 
nem csupán az emberi teljesítmények területén 
kell keresni. Közérthetően ezt ott nem is lehet 
megtalálni. A természeti értelem a maga 
általánosságában átfogja a végtelen Világmindenség 
minden komponensének minden létezésfolyamatát /ld.: 
Új TF/II/M/5. f. 

- Állítása nem fogadható el az értelmi összefüggés, 
kultúra, tanulás, tapasztalás minősítésében és 
fontossági megkülönböztetésében sem. Minden 
értelmi ismeret minden létező minden 
jelenpillanatában korábbi működés során 
megtanult ismeret.  
Minden létező környezeti kultúráival való 
együttműködés révén funkcionál. A környezetváltozás 
által előidézett helyzetváltozás problémája a 
létszükséglet meghatározásával és feloldásával együtt-
járó értelmi munka, tanulás és tapasztalathasznosítás 
révén oldható meg.  
Itt meg kell még jegyezni, hogy a barrowi tapasztalás 
önmagában nem hord a viselkedésre kiható dinamikus 
mozgató erőt. Azt kizárólag az általa leértékelt 
különbség; –a hiány feszültsége; a létszükséglet– 
képes előidézni. 

- Állításával szemben a bonyolult szervezettségű 
szerkezetek nem hirtelen jelentek meg. Csupán a 
létezők szervezettségének növekedésével –a 
természeti teremtésfolyamatban– a fejlődés 
lépcsőfokain haladva mind bonyolultabbakká válva, 
mind bonyolultabb szer-kezetek-, 
összefüggésrendszerek- és rendszerfolyamatok 
előállítására váltak képessé. Így az Ember is. 
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Pl.: az Ember kozmikus kódja szerint az emberi 
szervezettség egymásra épült eredői a 
bonyolultság növekedésének folyamatában: 
- Ősenergiafolyamat, 
- Ősszubjektum - Ősrobbanás, 
- Térenergiák, 
- Erőterek, elemi részecskék 
- Anyagok: 

- elemi részecskék, 
- szervetlen, 
- szerves, 
- biológiai, 

- emberi, 
Tájékoztatóan megtalálható a III/52-55. oldalakon. A 
szervezettség növekedésének sajátosan eltérő 
rendszerei is elképzelhetők. Pl.: az Ember a saját 
tudását, kultúráját képes a megelőző 
szervezettségekbe tárgyiasítani. Számtalan, pl.: 
erőterek: sugárzások, vonzás taszítás, fényrendszerek, 
röntgen, radar, rádió, televízió, mágnesesség, 
villanymotorok, áramfejlesztők, atomenergia, stb. A 
mind bonyolultabb automata- vezérlő-, és számítógép 
rendszerek, vagy más vonatkozásban a növények- 
állatok nemesítése stb, stb. Minden létező a 
sajátosságai szerint építi a saját környezeti kultúráját, 
amelyet létezése során hasznosíthat. 
Univerzumunkban számtalan általunk nem ismert 
tényező létezik, saját környezetviszonyaikkal, kozmikus 
útjukkal, kozmikus kódjaikkal, a nekik megfelelő 
funkció-, lét-, működés- és szervezettségformákkal, 
képességekkel, stb. Felfogásukra a létezők, csak 
korlátozott képességeik szerint alkalmasak. 
Közös pontok, amelyek Univerzumunk minden 
területén érvényesek:  
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- A létezők −az ARSZO-k− a szervezettségüknek 
megfelelően értelmesek, környezeti funkcióval és 
memóriával rendelkező, tárgyiasult energiarendszer-
folyamatok. Az önmegvalósítás, a természeti 
kommunikáció, a környezeti együttműködés 
szükségletével és képességével. Létezéstörténetük 
jellemzője kozmikus útjuk, –jelenfolyamatuk 
„téridőpillanataiban” megnyilvánuló kozmikus 
kódjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/5. Pinchas Lapide – Ulrich Luz: A ZSIDÓ JÉZUS zsidó 

tézisek keresztény válaszok129  
 A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek vastag betűvel P/oldalszám-, 
és az Új TF megoldásai /I-VI kötetszám, pl.: I/ vagy 
I/M/oldal, vagy fejezet szám/. A vékonybetűs írás hiánya 
tudomásulvételt, vagy egyetértést; esetleg későbbi 
összevont reflexiót jelent: Az íráshangsúlyozás 
aláhúzással, nagyítással, színezéssel stb.. 

P/7. „Mindnyájan, akik Isten házanépéhez tartozunk, akár 
Dávid–csillagot, akár keresztet viselünk, a kezdeti és a 
végső dolgokról szinte semmit sem tudunk. Hiszünk 
szívünk sziklaszilárd meggyőződésével, de egyikünk 
sem tudná logikailag igazolni saját vallásának alapjait.
”  



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

200 
 

P/15. „Valamennyi egyházban erjedés és forrás 
észlelhető. A számunkra lényegüknél fogva idegen 
római és görög hittartalmak lemorzsolódnak, 
tantételeket vizsgálnak felül mindenfelé, dogmákat 
gondolnak át újra, és a régi formulákat átértelmezik, 
hogy feltárják az utat ama Názáreti hitének magvához, 
akinek élete és halála népéhez, Izraelhez szólt.” 

P/21. „Ahhoz, hogy az évezredes gondolkodási sémákat 
átalakítsuk, nem kevesebbre van szükség, mint az 
egyházi prédikáció és exegézis, de mindenekelőtt a 
teológia megújulására.” 

P/23. „... a könyv célja, hogy zsidók és keresztények...” „... 
ismerjék el egymást, ...” „... egyetlen Atyaisten 
gyermekeiként...• 

P/44. „Öt nyomós oka volt annak, hogy a korforduló 
idején a zsidó nép Izraelben a legjobb akarattal sem 
tudta Jézusban a saját Messiását felismerni...” 

P/55. „Ha Jézus nem volt Izrael Messiása, és életében 
nem is tekintette magát annak, csak az eljövendő 
Messiás jöhet szóba – az a parúzia, amelyet tudva-
levőleg majd kétezer éve hiába várnak.” 

P/81. „Aki az evangéliumokat kritikus–józan szemmel 
képes olvasni, az tudja, hogy azokban semmiképpen 
sem objektív ténybeszámolóról, hanem teológiai 
kijelentésekről van szó, amelyekre megszerkesztésük 
korának szelleme elkerülhetetlenül rányomta bélyegét.
” 

P/126. „A kérdést Izrael így teszi fel a kereszténységnek: 
akarja-e a kereszténység osztani Izraelnek ama 
eszkatologikus reményét, hogy a végidőben Isten lesz 
minden mindenben (1Kor 15,28)?” 

P/127. „... az élet értelmét az egy Isten határozza meg, 
visszavonhatatlanul egyesít bennünket, nem kellene-e 
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akkor komolyan megkérdezni magunktól, hogy hol van 
az a Teremtő, aki elválaszt bennünket, ...” 

P/129-168 A továbbiakban idézetek ULRICH LUZ válasz 
leveléből: 

P/130. „Mindketten tudjuk, hogy a történelemben van 
lehetőség az újrakezdésre, hisz mindketten ugyan-
abban az Istenben hiszünk,...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/6. Szádeczky-Kardoss Elemér „BEVEZETÉS A CIKLUS-
SZEMLÉLETBE”130 valamint a „A JELENSÉGEK 
UNIVERZÁLIS KAPCSOLÓDÁSA”131, c. kötetekben a 
sebességszintes univerzális ciklusreláció felfedezésével 
egységes világ-képet próbált kialakítani. Ezért az 
alábbiakban sor kerül az Új TF lényegi hozzámérésére is. 
Megállapította, hogy a Világegyetem tartós mozgásai 
ciklikusak és azok tér idő és sebességértékekkel 
rendelkeznek.  
A különböző sebességértékek összehasonlítása újabb 
felfedezéshez vezetett. Olyan sebességtartományokhoz, 
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amelyeknek a különböző sebességszintek sávjaiba 
elkülönülő objektumok és jelenségcsoportok tartoznak. 
Új TF.: A könyvek Szerzője ezek általánosítása alapján első 
benyomásként joggal hihette azt, hogy megtalálta a 
sebességszintes univerzális ciklusreláció megoldását. 
Azonban ez –alapvetően, kellő kontrol és átdolgozás 
hiányában– csak részben sikerült. 
Dr Benkő Ferenc professzor –az 1989-ben megjelent kötetben leírt
– lektori jelentésében olvasható: 
 2.1. pont: „...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, ill. az 
Univerzum fő mozgásformáinak ilyen alapon való 
elkülönítésére és elrendeződési sajátosságainak 
meghatározására: az anyagi világ ciklusos jelenségei négy 
sebességtartományban –sávban– helyezkednek el; a 
sávok egyben a mozgás eltérő típusait képviselik. (A-
sáv: elektromágneses; B-sáv: mechanikai; C-sáv: kémiai, 
geológiai, biokémiai és biológiai; D-sáv: az elemi 
részecskék mozgása.)...” 

A hibát, már a lektor is észrevette, de csak 
látszólagosként jellemezte: „... mintha a D-sávbeli mozgások 
nem követnék az általános ciklusrelációban foglalt 
legfontosabb szabályszerűséget.” 
A tulajdonképpeni mondandó a Szerző halála miatt 
befejezetlen maradt. A befejezetlenség nem a szószerinti 
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értelmét jelenti; hanem azt is, hogy kénytelenek vagyunk 
nélkülözni az elmélet összefoglalóan átgondolt önkontrollját, 
amely a Szerzőt talán átsegíthette volna az elkövetett 
hibákon. 
A lektori vélemény 2.6.4. pontjában olvasható: „... irreális 
elemeknek az objektívokkal való együttes kezelése 
sohasem az előzőek meggyőző erejét növeli, hanem az 
utóbbiak hitelét rontja.” 
Az első kötet előszavában Dr. Barta György akadémikus 
írja: „... nagy kár, hogy gondolatainak összefüggéseit nem 
magyarázza meg minden esetben elég részletesen...” „...a 
tudománytörténet már számos esetet ismer, amikor a 
következő generációk a kortársak által meg nem értett 
gondolatokat utólag értékelik.” 
Új TF.: Különösen hangzik Dr. Barta György akadémikus 
írása. Azért is, mert az akadémiai bizottságban hosszú időn át 
együttműködött a Szerzővel. Milyen együttműködő volt 
Az, aki a meg nem értett gondolatok összefüggését a 
még élő Szerzővel nem tisztázta?  
A terjedelem szűkössége miatt itt nincs mód az alábbi lényegi 
összehasonlításnál nagyobb elmélyülésre. Azonban az 
érdeklődőknek javasolható a Szádeczky kötetek elolvasása 
és az azt követő véleményalkotás. 
 
 
 
 
Az Új Természetfilozófia mindvégig a 
létezésfolyamatok Ősrobbanást követő 
energiaszervezettség-szintes hőmérséklet küszöb 
szintes szerveződésére összpontosított. Erről az 
alapról hasonló, de más sávrendszer alakult ki, és minden sáv 
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egymásra épülve- egymáshoz kapcsolódva követi a 
szabályszerűséget. A felfedezés birtokában a látókör tovább 
bővül. 
A későbbiekben a T. Olvasó is megállapíthatja az eltérő sávok 
és egymásra épülő szerveződéseik megszüntetik a 
sebességszintes ciklus reláció ilyen irányú 
ellentmondásait. Emiatt az Új TF energia szervezettség 
szintes lét- mozgás- változás elmélete tökéletesebb rendszer, 
amely 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 létező, mint 
ARSZO rendszer− ciklusosságára-, rendszerkomponensei-, –
mint önmaguk számára ARSZO rendszerek– és ezek 
hierarchikus rendjének megfelelő rendszerkomponens 
rendszerek-, kifejezhetetlen sokaságára; mindezek minden 
jelenpillanatában jelentkező kozmikus kódjára, kezdeti 
feltételére létezésfolyamatára, kommunikációjára, és 
változásaira gondolunk.  
Ennek ellenére ez a rend fogja át az Univerzum 
Ősrobbanása óta hierarchikusan szerveződött létezőinek 
−ARSZO -inak− minden rendszerkomponens rendszerét, és 
alapvetően külső környezeti hatások és lehetőségek által 
befolyásolt működését. 

Látszólag felfoghatatlannak-, lehetetlennek tűnik a 
feladat megoldása. Azonban az Új Természetfilozófia I-
III-VI köteteiben közérthetően leírta a felfedezett 
megoldást.132  
 
 
Felmerülhet a kérdés, hogyan sikerült?  
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Meg kellett találni a lét-, a rendszer-, az értékek és működés 
általános elméleti alapjait, a létező mozgásának, 
változásának, szerveződésének kritikus pontjait és azután 
mind szélesebbre tárult a valóság felfedezés alatt álló világ-
képe. 

Az ARSZO /É/ (bármely létező, valamint alapvető 
viszonyaik, és összefüggés-rendszereik) funkció-, lét-, 
működés-, szervezettség változás rendszer. 
Világegyetemünk ciklusos változásának keretében 
Univerzumunk lét- mozgás- változás rendjének 
szervezettség-szintjei: 
 
1./Ős/energia: A végtelen LÉT, végtelen értelem a véges 

létformákba tárgyiasuló értelmes energia végtelen 
feszültsége. 

2./ Világegyetemünk: A ciklikusan önmozgó értelmes 
Ős/energia szervezettség szintes lét- mozgás- változás 
rendszere. Sajtosan a végtelen Ős/energia tárgyiasult 
tulajdonságaival (végtelen energiafolyamat, térfolyamat, 
időfolyamat, változásfolyamat), a maga kozmikus kódjával 
és „kezdeti” feltétel folyamatával. A ciklusosság lényeges 
megnyilvánulásai:  
a minimális és maximális határok közötti legfontosabb 
változók: energiasűrűség, funkcionális energiarendszer és 
szervezettsége, hőmérséklet, tér, nyomás, feszültség, 
előrehaladás, forgás, 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: tér, előrehaladó mozgás ⇒ 0.  
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- Ősszubjektumunk rendszereinek száma = „EGY” (a folyamat 
egy pillanatra sem áll meg.). 

4./Univerzumunk Ősszubjektuma Ősrobbanásának 
jellemzői: 

- A gravitáció erőit meghaladják az antigravitáció erői és 
bekövetkezik az antigravitációs Ősrobbanás. 

- Maximális értékű indító lökés és a velejáró előrehaladó 
és forgó mozgássebességek. (térenergiák → erőterek→…) 

- Majd csökken: az energiasürüség, a hőmérséklet, a 
nyomás, a forgási és előrehaladó sebesség, stb.(erőterek 
→ 

- A tér dinamikusan tágul. 
(Feltehetően valahol itt helyezkedik el A Szádeczky-

Kardoss féle ∑-sáv.) 
- Beindul az energia kényszerpályás szerveződése, az 

energiatárgyiasulás és átalakulás rendszerfolyamata. 
Az Új TF/III/M/3. f. és az alábbiak alkalmasak ennek 
közérthető és „szemlélhetővé tett” bemutatására. 

5./ Ősszubjektumunk –mint EGY– átalakul Univerzumunk 
természeti rendszerévé és beindul rendszerkomponens 
rendszerei hierarchikus rendjének kényszerpályás 
szerveződése, kozmikus kódjaikkal-, kezdeti feltételeikkel 
és hatásaikkal befolyásoló környezetváltozásaikkal. 
ARSZO létrendszerek kialakulása és változása a 
Természet alapvető törvényei szerint.  
Ennek során minden rendszerkomponens rendszer –mint 
önmaga számára Egy– funkcionál Univerzumunk lét-, 
működés-, változásrendjének megfelelő 
energiatárgyiasulás létformájaként. 
A kényszerpályás szerveződési folyamatok alapvető 
szervezettségi szintjei különböző állapothatározókkal-, 
alapvetően a változó hőmérsékleti küszöbszintek 
hatásaival függenek össze. Leírásuk és „szemléltető” 
bemutatásukat ld.: Új TF/III/M/3. f.  
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A Nobel díjas Stewen Weinberg: Az első három perc.133 
c. könyvében így ír:  
„Könyvem elsősorban az Univerzum fejlődésének 
kezdeti szakaszával foglalkozik, különös tekintettel a 
Világegyetem történetének arra az új felfogására, 
amely a mikrohullámú háttérsugárzás 1965-ös 
fölfedezésével vette kezdetét." (11.old.) 
„... 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.) 
„A robbanást követően a hőmérséklet rohamosan 
csökkent: mintegy tized másodperc múlva 30 milliárd 
/.../ Celsius-fokot, 14 másodperc múltán pedig 3 
milliárd fokot ért el." (18. old.) 
„A harmadik perc végén a hőmérséklet mintegy 
milliárd fokra csökkent. Ekkor már elég hűvös volt 
ahhoz, hogy a protonokból és neutronokból összetett 
atommagok kezdjenek kialakulni."  
„... 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 
tömö-rülése mindaddig nem kezdődött meg, amíg a 
hőmérséklet nem csökkent le annyira, hogy az 
elektronok befogódhassanak az atomokba. Ahhoz, 
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hogy a gravitáció 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 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 a 
téridőfolyamat kivételével megforduló iránya esetén a 
lebomlást– termikus gerjesztési folyamatok kényszerpályái 
vezérlik. 
Ezek az emlékek az energiatárgyiasulások helyzetének és 
szervezettségének megfelelő kozmikus kód –a 
környezeteikkel egyeztetett– természeti nyelveken 
fogalmazódtak meg és megismerhetők a nyelvek ismerői 
számára.  
Az Ősrobbanást követő legfontosabb időpontok 
termodinamikai és szervezettségi küszöbszintjeinek 
hőmérsékleti sávjai:  
Az Ősrobbanás. Hőmérséklete meghaladta a 100 milliárd 
fok C-t. Az egész Univerzum csaknem 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. 
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- 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 atom-mag, 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, 

Univerzumunk és Földünk szerveződés-folyamata 
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 
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- A vértesszőlősi előember 0,5 
- A neandervölgyi előember 0,2 
- A Homo Sapiens 0,03 
- Az utolsó jégkorszak 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. 
Az energiatárgyiasulások szerveződési sorában létrejött 
minden létező Szubjektív Objektum, −Szubjektum− 
bármely létező = Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
−ARSZO−, amely önmaga számára Szubjektumként, 
minden más számára objektumként funkcionál. Tárgyiasult 
energiája és annak szervezettsége kozmikus kódja szerint 
meghatározott potenciális mozgásképességével egyenlő. 
Univerzumunk kényszerpályás egymásra épülő 
szerveződési folyamatának szervezettségi szintjei: 

6./Térenergia domináns: Az Ősrobbanás következtében a 
kezdetben maximális sebességgel lökésirányba haladók a 
fénysebességnél sokkal nagyobb; sebességgel forgó 
energia-kvantumok sebessége fokozatosan csökken és 
rezgő kvantumokká alakulnak (amelyeket az univerzális 
ciklus-szemléletben Márföldi Gábor térkvantumoknak 
nevez. Feltehetően valahol itt helyezkedik el a Szádeczky-
Kardoss féle D-sáv) 

7./ Erőtér domináns: Elektromágneses rezgések, korpusz-
kulák, elemi részecskék rezgése, sugárzása, hullámzása. 
(Feltehetően a Szádeczky -Kardoss féle A-sáv.) 

Anyag domináns: 
8./ Kémiai:  

a./ atomok és rendszerkomponensei,  
b./ molekulák, vegyületek  
c./ az ezekből felépülő különböző funkcionális létformákban 

megnyilvánuló kémiai rendszerek sokasága (szervetlen, 
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szerves) beleértve az égitesteket és rendszereiket is. 
(Részben feltehetően a Szádeczky-Kardoss féle B-sáv.) 

9./ Biológiai: sejtek, sejtrendszerek és az ezekből felépülő 
különböző funkcionális létformákban megnyilvánuló 
biológiai élő rendszerek sokasága. (Részben, feltehetően 
a Szádeczky- Kardoss féle B és C-sáv) 

10./ Értelem domináns: Sokan úgy gondolták, hogy a földi 
viszonyok között az Ember-, azonban a természeti tudás-, 
tudat-, értelem-, alkotóképesség a saját funkciója és 
szervezettsége szintjén minden létező értelmes. Ld.: Új 
TF/II/5/M/5. f.. (Részben, feltehetően a Szádeczky- 
Kardoss féle C-sáv) 

Világegyetemünk és Univerzumunk teljes 
keresztmetszetében az egyes szervezettségi szintek és 
létformáik energiából keletkező energiarendszer-
folyamatokká, tárgyiasulnak. Viszonyaikban és 
változásaikban is energia működik. Végső soron a 
végtelen Ős/energia öléből fakadnak és átalakulásuk- 
vissza-alakulásuk során az Ős/energia ölébe térnek. 
Működésük az Univerzum-rendszerfolyamatok és 
Ősszubjektumaik ciklikus ismétlődésében nyilvánul meg. 
Adott hierarchikus Univerzumfolyamat bármely létezőjénél az 
Ősenergia ölébe visszatérésnek az útja a létező időben 
előrehaladó, de új megfordított irányú-, az új viszonyoknak 
megfelelő új Ősszubjektum irányába tartó mozgás változást 
jelent.  
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11/7. Don Cupitt: ELTŰNT ISTENEK NYOMÁBAN A 

VALLÁ-SOSSÁG JÖVŐJE134  
Bevezető részéből megtudhatjuk, hogy Don Cupitt 
természettudományokat hallgatott a cambridge-i 
egyetemen. Majd később az anglikán egyház papjává 
szentelték. 

A hátsó címlapon olvasható: 
„Don Cupitt cambridge-i filozófiaprofesszor szerint a XX. 
század végének embere nagyszabású történelmi folyamat 
szemlélője és résztvevője, egy 5000-8000 éves kulturális 
rend éli utolsó pillanatait. ‚A vallásos hit ma már egyfajta 
<túlélő-készlet> /.../’ ” 

A mű bevezetésében írja; idézetek: 
„... az egész világra kiterjedő technikai civilizáció, 
amelynek horizontján a vallás /.../ ódon maradványnak 
tűnik, /.../ miközben /.../ elnyeléssel fenyegeti az új 
globális kultúra személytelensége.” 
„Vallástörténetünk olyan filozófiáját kell kidolgoznunk, 
amelynek segítségével szembenézhetünk tulajdon 
múltunkkal, és kibontakozhatunk fojtogató szorításából.” 
Cambridge, Anglia, 1996. december. 
Don Cupitt ellentétbe kerül önmagával, amikor az alábbi 
oldalakon a következőket írja: 
C/87.„Istent nem menthetjük meg, mert már régóta halott” 

Új TF.: És ezzel ellentétben: 
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C/44. „Úgy gondolunk Istenre, mint a teljes világrend 
képzeletbeli megszemélyesülésére, ...” „... ténylegesen 
létezik egy végtelen és örök Szuperlény, aki /.../ 
minden létezés, minden érték végső elve.” 

Az emberi történet során az egyes vallásfilozófiák képviselői 
által megfogalmazott –merev dogmákba burkolt– istenképek a 
saját korukra −sőt téridőpillanatukra− jellemző, akár ellentétes 
ismeretek és a hozzájuk fűződő feltételezések alapján 
rögződtek. Ez a körülmény azt is jelenti, hogy a jelenkor 
Emberének ismeretei és a hozzájuk fűzhető feltételezések-, 
valamint az egyes vallások keletkezés története során 
megfogalmazott merev dogmák között olyan szakadék 
keletkezett, amelynek eredményeként fogalmazhatta meg 
Don Cupitt: „Istent nem menthetjük meg, mert már régóta 
halott.”  
C/45. „A huszadik században két, nagyon eltérő helyet 

jelöltek ki Isten számára a nyugati kultúrában. 
1850 és 1950 között /.../ –az Isten objektív létezésébe 
vetett filozófiai hit– volt az un. nyugati civilizáció 
intellektuális alappillére.” 
„... a Nietzschéből és Freudból leszármaztatott, ellen-
értelmű hagyomány, /.../ értéktelennek tartja az Istenbe 
vetett realisztikus vagy filozófiai hitet, s ehelyett Istent 
képzelt személynek, /.../ tartja” 

C/46. „Isten fogalmának e két, megdöbbentően eltérő 
kifejtése eleven színekkel festi fel vallásos 
gondolkodásunk legújabban beköszöntött zűrzavarát.” 
„... a most végéhez érő évszázad az előbbi istenképtől 
fokozatosan átfordult az utóbbi irányába.” 
„A huszadik században fokozatosan hozzászoktunk, 
hogy a történelmi ‚ortodox’ kereszténység súlyosan 
félreértette a Názáreti Jézust. Most pedig arra kell 
rájönnünk, hogy hasonló hibát követett el Istennel 
kapcsolatban is?” 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

214 
 

Új TF.: Ha Isten objektív létezését valljuk; a cupitti állítás: –
Istent nem menthetjük meg, mert már régóta halott– 
értelmetlen. Az Új TF által feltárt valóság megoldását ld.: 
Új TF/5/M/14. f. 
Isten fogalma- szóhasználata- az Istenkép emberi 
alkotás. Azonban ez a körülmény semmivel sem 
csökkenti Őseink megállapításának értékét, amely 
szerint Isten mindenható, mindentudó, mindenütt 
jelen lévő, Ő a Teremtő. 
Amennyiben Istent az Ember által képzett személynek 
tartjuk, az nem szorul megmentésre és nem lehet halott, 
mert azok az indítékok, amelyek létrehozták, ma is 
működnek. 
Az Új Természetfilozófia e jelzők 
tulajdonosának szükségszerű létét vallja. Azt 
állítja, hogy más néven is nevezhetnénk. 
Azonban Őseink alkották e nevet, amelyhez 
annyi emberi érzés tapad — nem lenne helyes más 
szóval helyettesíteni.” 
A LÉT a Teremtő-, a teremtés-, a teremtett-, a létezés 
végtelen együttműködés folyamata. 
A minden létezőben- és a létezők létezésében működő 
LÉT; –a létformákba tárgyiasulva változó Ős/energia a 
MINDENSÉG VALÓSÁGOS ISTENE– a maga természeti 
értelmével és tulajdonságaival. 
Ez az, az emberi közös alap, amelyről a 
tudomány-, a filozófia-, az egyes vallások- 
és vallásfilozófiák-, a természeti nyelvek 
és közöttük az emberi nyelvek-, a 
Természet matematikája- és benne az 
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Ember matematikája-, a kozmológia-, 
stb.,  
egymást segítő közös 
építményrendszer létrehozására 
válhatnak képessé. 
Erről az alapról megérthető a múlt és 
jelen, tervezhetővé válik a reális jövő. 

A C kötetből származik néhány alábbi szövegrész 
idézet: kérdés, gondolat, problémakör C/oldalszámra való 
hivatkozásokkal, vastag betűkkel írva; az Új TF hozzájuk 
fűződő megjegyzései vékony betűkkel és 
íráshangsúlyozással olvashatók:  
C/18. „Arisztotelész szerint az emberi lélek az egyetemes 

Abszolút Értelem része.”  
Új TF.: Egyetért. 

C/21. „... az eredeti istenhit csak lassan alakult ki az i. e. 
7500 utáni időkben,...” 

C/48. Platón „A Timaioszban /.../ kifejti, hogy létezik egy 
isteni értelem, amely formálja és kormányozza a 
világot,...” 
Új TF.: Egyetért. 

C/49. „Mostani konklúzióm /.../ hogy ténylegesen, a szó 
szoros értelmében létezik egy végtelen és szuper-
valóságos, mindenható személy valahol az űrben, ...” 
Új TF.: Egyetért. 

C/52. „A teizmus /.../ arra a hitre épül, hogy bár isten a 
mennyekben él és láthatatlan, azért mindenütt jelen 
van a Földön is, és minden ottani eseményt ellenőriz.” 
Új TF.: Egyetért. 

C/55. „... világunkat és életünket nyelvünk formálja és 
szabályozza.” 
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Új TF.: A nyelv csupán a létezés kommunikációs 
eszköze a létező és környezetének együttműködése 
során. A Világot és életünket az Ős/energia sok-áttételes 
működése szabályozza. 
„Csak úgy tarthatjuk rendben a világot, ha /.../ abban 
az értelemben használjuk szavainkat, amelyben Isten 
használta, amidőn a dolgok rendszerét eredetileg 
megalkotta.” 
Univerzumunk természeti nyelveinek eredője a LÉT-, az 
Ős/energia és Ősszubjektumának Ősrobbanása, amikor a 
létezők rendszerét eredetileg megalkotta. 
Univerzumunkban a létezők-, természeti értelmük- és 
természeti nyelveik –mindig létező–környezetsajátosan– a 
létezés és szerveződés folyamat során érték el korszerű 
létformájukat. 
Minden létező mindenkor csupán a saját funkciója 
szervezettsége színvonalán a környezettel kölcsönösen 
ismert komplex természeti nyelveken képes kommunikálni. 

C/65. „Ha Isten egyöntetű, végtelen és szükségszerű lény, 
akkor mindent be kell töltenie, ...” „Hogyan lehet az így 
meghatározott Istent egyáltalán vonatkozásba hozni a 
folyton változó, időben létező teremtett világgal? 
Hogyan gondolhatjuk el Istent személyként, és hogyan 
jellemezhetjük nyelvünkön?” 
A LÉT−ISTEN−ŐSENERGIA Univerzumunk 
Ősszubjektuma, −mint Teremtő− szükségszerűen, 
mindent betöltő feszültséggel folyamatosan 
átalakulva véges létformákba, –ARSZO– -kba; a 
környezeteikben betöltendő funkciókkal rendelkező 
energiarendszerekbe tárgyiasul. Ezek önmaguk 
számára személyiség-jegyekkel rendelkező Szubjektív 
Objektumok −Szubjektumok− Saját folyamatosan változó 
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külső és belső környezetekkel és téridőszervezettség 
jelenfolyamattal rendelkeznek. 
Világuk változását –mint a saját környezetük változását– 
minden létező a saját nézőpontjából „figyeli”. Értékeli a 
környezetváltozás hatásaival összefüggő helyzetének 
változását, meghatározza létszükséglet reakcióját. 
Reagáló viselkedésük a környezetben idéz elő 
tovagyűrűző és visszaható változást, stb. Így történik 
minden létező –minden környezet természeti értelme által 
vezérelt– együtt-működés folyamata. 

Így világosodik meg az Új TF által 
feltártan a Mindenható, 
Mindentudó, Mindenütt jelenlévő 
LÉT, a Mindenség Istene az 
Ős/energia működése, az 
Energetizmus Filozófiája. 

C/69. „... azzal, hogy napvilágra kerültek és porrá 
omlottak a nyugati vagy ‚platonikus’ metafizika régi 
feltevései a nagy kritikai gondolkodók (Descartes, 
Hume, Kant, Nietzsche, Heidegger, Derida) 
munkássága nyomán, Isten hihetősége, sőt 
megérthetősége is fokozatosan szétfoszlott.”  
Új TF.: Azért, mert nem értették meg a lényegét. 
„Ahogy magunk mögött hagyjuk Platónt, és kultúránk 
‚poszt filozófiai’ kultúrává válik (Rorty 1982, XXXVI. 
skk.), úgy válik köddé Isten is. A realisztikus filozófiai 
Istenét, a metafizikus Istent, az odafönt létező Szuper-
lényt Platón keltette életre, s az Platónnal együtt 
hanyatlik alá.” 
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Új TF.: Ha megértette volna Isten 
lényegét, maga is beláthatta volna, 
hogy Isten léte megcáfolhatatlan 
tény. 

C/72. „A történelem folyamata egyéni vállalkozások és 
világképek egymásba szövődését, konfliktusait jelenti. 
Amit valódi világnak nevezünk, az nem más, mint 
fokozatos összehangolódásának eredménye. /.../ egy-
mással folytatott interakcióink hozták létre és 
formálják tovább annak a ‚valóságnak’ minden 
porcikáját, amelyben élünk. Nem az isteni teremtés, 
hanem a történelem emberi alkotása teljesíti ki a 
világot.” 
Új TF.: Don Cupitt ebben is téved. Az isteni 
teremtésfolyamatban az emberi alakítás 
csak az Ember és képességei szerinti 
környezetének alakítását képes 
befolyásolni. A Világ összehangolódása is 
értelem-, irányítás-, szabályozás 
folyamat, de az nem az Ember 
teljesítménye. 

C/75. „A tudomány és a technika irdatlan fejlődése 
kíméletlenül –és alighanem tartósan– hátrább szorítja 
Istent.” 
Új TF.: De csak akkor, ha az Ember nem 
ismeri meg a Mindenség valóságos 
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Istenét, amelyet nem képes tartósan 
háttérbe szorítani. 

C/77. Az Emberek „Feltették, hogy Isten is emberi nyelven 
gondolkodik, és e nyelvet használva formálta meg az 
emberi világot.” 
Új TF.: Isten minden létezővel –így az Emberrel is– a saját 
nyelvén kommunikál. A Természet nyelveit használva, 
hatáskommunikáció útján formálta meg a 
Világot és állandóan formálja működés-
rendszerét. Ennek keretében az Ember világát is. 
Létezés közben változtak és változnak a létezők, 
természeti értelmük és nyelveik is.  
Minden nyelv a maga korszerűségében történeti fejlődés-
folyamat eredménye. Csupán a megértők 
tudnak helyesen kommunikálni.135  
„... a kultúrát és a nyelvet is úgy kezdték szemlélni, 
mint történelmileg fejlődő, folyamatosan változó 
emberi konszenzuson alapuló jelenséget...” 
Új TF.: A kultúra is és a nyelv is létező, saját 
téridőszervezettségfunkció- és környezetfolyamatokkal, 
amelyek a Természet törvényei szerint folyamatosan 
változnak. 
A rendszerek és rendszerkomponensek hierarchikus 
rendjében elsősorban a külső környezet-változás 
hatása –mint mozgató rendszer– dominanciája 
érvényesül. Hatására a Szubjektum kerül létszükséglet-
reakcióakció viszonyba.  
A rendszerkomponensek önmaguk számára szintén 
Szubjektumok. Ők is környezeti hatásként érzékelik a 
felettük álló rendszer szabályozó hatásait és lépnek vele 
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helyzetváltozással összefüggő létszükséglet-reakció 
kapcsolatba. Stb. 
Ez a kapcsolatrendszer fogja át 
Univerzumunk teljes keresztmetszetét; a 
külső környezetek irányító-, 
keretszabályozó hatásával. 
Mindezek keretében az emberi konszenzus a tér- idő- 
távolság növekedésével a parányok kifejezhetetlenül 
piciny paránya. 

C/81. „Iris Murdoch szerint (1966) Isten halálára az 
angyalok kora következik. /.../ Ha egyszer megdőlt a 
központi tekintély, vándor szellemhatalmak kezdenek 
tobzódni a világban.” 
Új TF.: Ezt tapasztalhatjuk nap mint nap, azonban a 
valóság szilárd talajáról fel kell világosítani az embereket 
és fel kell venni a harcot a téveszmékkel szemben.  
„Legkevesebbet épp arról a világról; a nyelvi 
jelentések világáról tudunk, amelyre csak legújabban 
kezdünk felfigyelni.” 
Új TF.: A megoldás megtalálható az Új TF/II/M. kötetben 
az alábbi fejezetek elolvasása során: 

 Természeti értelem, gondolkodás, gondolat, ismeret, 
természeti tudat. 

 A természeti nyelvek és a természeti kommunikáció 
szerepe a működésben. 

„Pedig mindennél előbb ütközhetett volna a 
szemünkbe: ez az a valódi természetfeletti világ, amely 
beburkolja, felöltözteti az egész tapasztalati világot.” 
Új TF.: A nyelvek világa nem természetfeletti; a létezéstől 
elválaszthatatlan természeti együttműködés tartozékai és 
termékei. (Továbbá, mint a C/81 pontnál.) 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

221 
 

C/86. „... a gyors technikai, gazdasági és társadalmi 
változások; ősi hiteink, szokásaink és értékeink 
hirtelen rangvesztése; /.../ a tőke, az emberek és az 
eszmék felgyorsult világméretű áramlása; az 
elhatalmasodó érzés, hogy nincs talaj a lábunk alatt, 
...” 
Új TF.: Mind, mind az irányba hatnak, hogy vizsgáljuk felül 
a helyzetváltozásnak megfelelő új helyzetünket, 
határozzuk meg problémamegoldó létszükségleteinket és 
azok feszültségét. Számoljuk fel a korszerűtlenné vált, a 
természetes létfolyamatokat akadályozó dogmákat. Az új 
célok irányába ható tevékenység talajt teremt a 
lábunk alá. 

C/87. „... a világ összes fontosabb vallási rendszere a 
végét járja,” „A keresztény teológia legnagyobb része 
máris az enyészeté, ...”  
Új TF.: De csak akkor, ha nem találják meg 
a problémát feloldó jövőbe vezető utat. Az 
Új TF képes megfelelő alapként szolgálni e célt szolgáló 
vallásfilozófiák számára is. 

C/97. „... nincs más védhető filozófiai szemléletmód, mint 
a mindenre kiterjedő naturalizmus.” 
Kant „kimutatta a naturalizmus és a racionalizmus 
azonosságát.” 

C/107. „Titkon valamennyien tudjuk, hogy /.../ a nagyívű, 
nagy mesékkel teletűzdelt kozmologikus vallás vagy 
halott, vagy legalábbis alapos felülvizsgálatra szorul.” 

C/126. „... a jövő filozófiája teljes mértékben naturalista, e 
világi lesz.” 
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Új TF.: Egyet kell érteni, –de azzal–, hogyha a 
Tudomány, a Filozófia és a Vallás 
egymást segítő közös nyelvet talál. 
„Világunkban mi magunk tárgyiasulunk, saját 
történelmünk felhalmozódott végtermékeként...” 
Új TF.: Nagyszerű meglátás, azonban a saját 
történelmünk során felhalmozódott végtermékek 
jelenfolyamatai vagyunk. Ez, nemcsak az Emberre, hanem 
minden ARSZO -ra igaz. 

C/128. „De sokkal fontosabb, hogy késlekedés nélkül 
nekilássunk egy új világvallás kidolgozásának.” 
„... az új vallás filozófiai magvát a közösen tapasztalt 
világhoz fűződő viszonyunk újfajta átérzése és átélése 
képezi...” 
„E merőben újfajta vallást nemcsak elmagyarázni 
roppant nehéz, hanem /.../ még legközelebbi barátaink 
és szövetségeseink sem fogják vallásnak tartani.” 
„... nincs veszteni való időnk. Ha nem jelentkezik 
nagyon hamar valami új, akkor annyira előrehalad a 
posztmodernizáció folyamata, annyira destruktívak 
leszünk, hogy az utolsó alkalom is elszáll.”  
Új TF.: Amennyiben Don Cupitt állítása egyetértésre 
találna az illetékesek körében, az Új TF által feltárt 
természeti igazságok tartósan 
képesek a felülvizsgált, vagy új 
vallásfilozófiák olyan alapját képezni, 
amely reális múltra-, jelenre- és 
jövőre építve lehetőséget teremt a 
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Tudomány, a Filozófia és a Vallás 
egymást segítő együttműködésére. 
 
 
 

11/8. BÉKÉS GELLÉRT: Istenkeresés Új utak a mai teoló-
giában.141.  

Békés Gellért atya –a hosszú ideig Rómában élt tudós– 
gondolatai nélkül nem lettem volna képes a Mindenség Istene 
c. fejezet-, de az átjárható közös út lehetőségének 
felfedezésére sem. A könyvéből vett idézetek oldalszámokra 
hivatkozással és az Új Természetfilozófia reagálásai az ÚJ TF 
IV/JIM 14 Békés Gellért címszótól olvashatók. 
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12. Fokasz Nikosz: KÁOSZ és FRAKTÁLOK.136.A könyv 
jele: FN. A Szerző mintegy 300 oldalon keresi a címben 
foglaltak megoldását. Írja „A könyv elkészítése során számos 
szerző művét és gondolatait sajátítottam ki. Gátlástalanul 
használtam fel mások eredményeit, ...” Az 
irodalomjegyzékben mintegy hatvanöt 
elismert tudós által írt könyv címe 
olvasható, de a káosz és a fraktálok nem 
hozhatók egymással kapcsolatba. 
FN/241. „A tudósok a világ jelenségeit hosszú ideig két 

elkülöníthető és elkülönítendő csoportra osztották, 
mely szerint az egyik csoport determinisztikus 
törvényeknek alávetett, következésképpen a rend 
uralja, míg a másikban törvények híján az 
indeterminizmus, a véletlen, következésképpen a 
rendetlenség és a káosz az úr.” 
Új TF: Reagálás, „viselkedés létező; Szubjektum − 
környezet /környezeti objektum/ viszonyban fordulhat 
elő, de a reagálás nem véletlenszerű, 
csupán a Szubjektum, a megfigyelő előre nem tudja 
pontosan meghatározni az objektum „viselkedését”, 
reagálását. 

FN/249. „... a determinisztikus káosz jelenségköre adhat 
új értelmet azon tapasztalatunknak, amely szerint a 
‚társadalom életében soha semmi nem történik 
pontosan úgy, ahogyan előzetesen eltervezték’, s hogy 
‚cselekedeteinknek mindig vannak szándékolatlan 
következményei’. Ráadásul ‚Popper szerint a 
társadalomelméletnek egyik ‚fő feladata annak 
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magyarázása, hogy miért nem tudjuk kiküszöbölni’ (i. 
m.) ezeket a szándékolatlan következményeket, ...” 

„A társadalomban nyilvánvalóan megfigyelhető 
bonyolult, nem előre jelezhető viselkedés 
önmagában még nem a káosz létének bizonyítéka.” 

Új TF: Sem determinisztikus, sem másfajta 
káosz nem létezik. Az a körülmény, hogy soha 
semmi sem történik pontosan úgy, ahogyan előzetesen 
eltervezték, hogy a „terv” –objektumokra vonatkozó 
elképzelése– miért nem pontosan vagy csak korlátozott 
pontossággal valósul meg, annak az, az oka, hogy minden 
objektum önmaga számára Szubjektumként funkcionál 
saját helyzetekkel összefüggő létszükségletekkel és 
működési szabadságfokával, természeti értelmével, 
amelynek jövőjébe a külső szemlélőnek nincs pontos 
belelátása. Popper kérdésére is alkalmas ez a válasz. Az 
ilyen viselkedés nem kaotikus. 
Ezek a körülmények azért érzékelhetők jobban a 
társadalomban, mert az emberi szervezettség színvonalán 
nagyobb a Szubjektumok döntési szabadságfoka. 

FN/11. „A kollektív cselekvés leírásához /.../ először 
személyről személyre haladva kell feltérképeznünk a 
kérdéses közösséget.” 
Új TF: Ez lehetetlen. A Természet teljes 
keresztmetszetében –így a társadalomban is– a létező léte 
energiarendszer-folyamatban Szubjektum és Objektum 
viszonyú együttműködésekben– nyilvánul meg. Az 
Objektumok is Önmaguk számára Szubjektumok, 
egymástól eltérő saját környezetekkel, helyzetekkel, 
létszükségletekkel és működési szabadságfokokkal 
rendelkeznek. Ezekbe a megfigyelőnek nincs 
belelátása.  
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Az Objektumoknak csupán a külső megnyilvánulásait 
érzékeli. Ezért nem tudja előre pontosan feltérképezni az 
Objektumok „magatartását”, sem a rendszerük működését. 
Valószínűségük csak kvantumstatisztikus módszer 
segítségével határozható meg. Feltérképezésük a 
mindenre kiterjedő Szubjektum-Objektum relativitás 
/É/ folyamat miatt sem lehetséges. 
„... a létezők számát az ábrán kényelmi szempontból 
százban maximáltuk. Ez /.../ a kérdés általános 
tárgyalásában semmilyen korlátozást nem jelent, 
hiszen miközben a résztvevők abszolút számáról 
beszélünk, nyugodtan gondolhatunk százalékos 
arányukra is.” 
Új TF: Állításával szemben résztvevők számának 
megállapítása korlátozást jelent. Önkényesen képzett 
rendszert hoz létre, a maga különböző és különbözően 
elhelyezkedő rendszerkomponenseivel. Saját ábráján sem 
egyenlő a statisztikai átlag minden létszámérték 
százalékos arányával. 

FN/13. „Segítségükkel a rendszer bármely állapotának 
ismeretében meghatározhatjuk a rákövetkező 
állapotát.” 
Új TF: Nem határozhatja meg, csupán valószínűsítheti. 

FN/32. „... a stabil, hosszútávú exponenciális növekedés 
feltételezésének heurisztikus ereje a gazdasági 
elemzésben leginkább az elmúlt évtizedek talán egyik 
legeredetibb hazai közgazdászának Jánossy 
Ferencnek a munkásságával illusztrálható.” 

FN/35. „... nem elégedett meg a jelenség empirikus 
felmutatásával, ...” „... két dologra kellett választ 
találnia. Egyrészt a helyreállítási periódusban 
megfigyelhető igen magas növekedési ütemekre, 
másrészt arra, hogy ezek az ütemek a trendvonal 
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elérése után miért nem tudnak fennmaradni, /.../ olyan 
gazdasági tényezőt kellett találnia, amely nemcsak 
csorbítatlanul túléli a háborút, hanem a háború alatt is 
töretlenül, a korábbi ütemben fejlődik tovább. Arra a 
meggyőződésre jutott, hogy ez a stabil tényező az 
‚emberi társadalom, a maga teljességében, minden 
tapasztalatával, tudásával, ismeretével együtt’ (i. m. 
149.) Ennek az állításnak az operacionálására vezette 
be a szakma fogalmát, mellyel az egyes ember egyéni 
tudásának és tapasztalatainak összességét akarta 
felölelni,...” 
Új TF: Ez nem volt szerencsés. Nem a szakmastruktúra, 
hanem az adott társadalom alkalmas szervezettsége, 
értelmi felkészültsége, tudása, lehetőségei, 
feszültsége adnak reális választ mind a helyreállítási 
időszak meredek növekedési ütemére, mind a 
trendvonal szintjét elérő lassulás ütemére. 
Minden teljesítmény előfeltétele az alkalmas tudás és 
az annak megértésére alkalmas természeti nyelv 
ismerete. Nem tudja túlszárnyalni saját felkészültségét. 
Úgy is mondhatjuk, hogy a szervezettség határai a 
képességek és a célszerű működés határait is jelentik.137  

FN/40. „... mint a staféta futásban a váltóbotot, úgy vették 
át az exponenciális növekedés hordozójának 
szerepét a lovaktól az autók, vagy az egymást 
követő fizikus-generációk. /.../ olyan folyamatként 
is felfoghatjuk, amelyben a fizikus termel fizikust, 
/.../ autó termel autót, /.../ mindegyik szereplő 
léte előfeltétele saját növekedésének. 
Márpedig egy ilyen ‚folyamat elvileg sem indulhat 
nulláról’ –írta Jánossy” 
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Új TF: Az Új TF általánosított felfedezése 
szerint létező termel létezőt, és ennek 
keretében társadalom termel társadalmat, Emberiség 
termel Emberiséget, stb. A fejlődés erőcentrumai 
sajátosan: a létszükséglet feszültsége-, a szükséges 
tudás-a képességek-, a lehetőségek-, a szubjektív 
aktivitás és a kommunikáláshoz szükséges nyelv 
bővített újratermelése. Ld.: az Új TF/II/M. kötetében.  
Ha pl. a társadalmi tudás belső hatékonysági 
mutatóinak szerves összetételét az adott társadalom 
szükségletének nézőpontjából összevetjük; a 
valóságos szükségletek igényének 
megfelelő átrendezéssel is társadalmi 
hatékonyságnövelés érhető el, kisebb 
befektetéssel és rövidebb idő alatt. Hasonló 
a helyzet, a szűk keresztmetszetek feloldását szolgáló 
súlyozott képzéssel, oktatással. 
Minden Szubjektív Objektum-, így az 
Emberiség, a társadalmak és minden 
rendszerkomponensük teljesítményének 
határa = a tudásküszöbe-, fejlődési trendvonala 
is sajátos felkészültségükben rejlik. 

FN/41. „... az exponenciális növekedés nulláról nem 
indulhat el, /.../ a folyamat beindulásához már akár-
milyen kicsi pozitív érték is elegendő,...” „... az ‚eredeti 
felhalmozás elvi szükségszerűsége, mely alapjában 
véve kizárólag abban gyökerezik, hogy mértani 
haladvány nem kezdődhet nullával, gyakorlatilag a 
semmibe foszlott’ (i. m. 9).” 
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Új TF: Ez így nem fogadható el. Mindennek van 
előzménye. A szingularitás és a semmiből 
teremtés gondolatát már Hawking 
professzor is visszavonta. A megoldás az Új 
TF/I/M/1. fejezetében, bővebben az I. és II. kötetében 
megtalálható. 

FN/41. „... az exponenciális növekedés /.../ nemcsak a 
kezdete, hanem a vége miatt is érdekes.”  
„A való világban semmi sem nőhet végtelen naggyá” 
(Solla Price 1979, 39.) 

FN/46. „Tudjuk, hogy az X0-ból kiinduló pálya további 
pontjait az y = ax + b függvény iterálásával kaphatjuk 
meg” 
Új TF: „A való világban semmi sem nőhet végtelen 
naggyá” idézet. Ez a Valóságban nem jelent gondot, mert 
minden növekedés a szükségletnek megfelelően végtelen 
változás függő. A sablonos matematikai módszer 
elködösíti a lényeget és eltér a létezők létezésének 
általános és természetes útjától.  

FN/47. „... egy másik fontos probléma a fixpont 
stabilitásának kérdése...” 
Új TF: Az Univerzumban nem létezik fixpont. Minden 
létező változásfolyamata végtelen. A jelenfolyamat egy 
pillanatra sem áll meg. A „téridőpillanat vagy jelenpillanat” 
csupán a folyamat kinevezett, vagy képzett viszonyítási 
pontja.  

FN/50. „Megint az a kérdés persze, mennyire reális mind-
ez. Talán túl könnyen engedtünk matematikai 
kíváncsiságunknak, s miközben a legkülönfélébb 
leképezések kipróbálása révén egyre váratlanabb 
forgatókönyveket gyártottunk, nem ellenőriztük, hogy 
vajon ezek empirikusan lehetségesek-e.” 
Új TF: Ez bizony hiba volt. 
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FN/51. „... az exponenciális függvény lassan átadja a 
helyét egy, a telítődési szinthez szépen odasímuló 
görbének, az úgynevezett logisztikus növekedésnek.” 
Új TF: A telítődési szint elnevezés helytelen. Ez a szint 
valójában a tudás-, a képesség-, a lehetőség 
küszöbszintje és egyáltalán nem biztos a logisztikus görbe 
ábra szerinti kialakulása. Sokkal valószínűbb a Jánossy 
féle trend ábra lendülete a trendvonal kismértékben 
történő meghaladásával, majd visszaállásával. 

FN/60. „Valamennyi /.../ példánkat interpretálhatjuk úgy is, 
hogy azokban valamely populáció egyedei ‚valamilyen’ 
teret hódítanak meg. Ezt tesszük mi is amikor 
tanulunk, hiszen ekkor valamennyien ismeretlen 
terepre vezető felfedező útra indulunk. Szénakazalban 
tűt keresünk! 
Új TF: Ez bizony nincs így.  
Azt helyesen, de hiányosan látja, hogy a tanulás 
elválaszthatatlan a tértől, azonban nem csupán a tértől, 
hanem az időtől és szervezettségtől is, feltehetően a 
Szubjektumra gondolt. Az ismeretlen régióból 
azt kell tanulnunk, amire feltételezhetően 
szükség van, vagy lesz. A felesleges 
tanulás –szükséglet hiányában– elvész. 
Minden rendszer külső és belső környezete- és ezzel 
együtt a rendszerek helyzete folyamatosan változik. Az 
ebből eredő problémák megoldásának 
igénye létszükséglet-feszültséget; értéket-
, magatartáskényszert-, értékvezérelt 
működést gerjeszt. Megmutatja a helyes 
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utat. Így nincs szükség a szénakazalban 
tűt keresni  

FN/77. „Úgy tűnik, a határhelyzethez közeli viselkedés 
elemzésével magunk is lehetőségeink határához 
érkeztünk.” „A pontosabb elemzéshez, /.../ 
értelmezéséhez már /.../pontos formulára lenne 
szükségünk.” 
Új TF: A határhelyzet a képességszint. Hozzá közeledve 
fogy a tudástartalék. Mind több olyan létszükséglettel 
összefüggő probléma keletkezik, amelynek megoldásához 
a rendelkezésre álló tudás kevés, mind több munka- és 
időigényes tanulásra van szükség. A növekedés lendülete 
képes a határhelyzet fölé is emelkedni, azonban elegendő 
tudás hiányában visszaáll. 

FN/83. „... rábukkantunk a logisztikus leképezésre, 
melyről sikerült kimutatnunk, hogy számos társadalmi 
és természeti jelenséget helyesen ír le, empirikus 
alkalmazhatósága egyáltalán nem abszurd. Eljött ezért 
az ideje annak, hogy az előállított (3.3) képletet végre 
matematikusként vegyük szemügyre, /.../ a benne rejlő 
lehetőségeket igyekezzünk minél jobban feltárni és 
kiaknázni.” 
Új TF: Ilyen alapra építette matematikai lehetőségeit. Az 
alap mint kezdő érték bizonytalanságát felépítménye 
is követi. 

FN/109. „...a periódusduplázó bifurkációk egy darabig /.../ 
folytatódnak. /.../ ...egy ponton túl véget érnek és jól 
láthatóan átadják helyüket egy egészen más típusú 
viselkedésnek.” „Akárhányszor is nagyítjuk fel a 
minket érdeklő részletet /.../, mintha egy jottányit sem 
haladnánk előre. Mindig ugyanazt a képet látjuk!” 

FN/113. „Galilei szerint is – a ‚természet nagy könyve (...) 
matematikai nyelven van megírva”  
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Új TF: Csak nem az ember matematikája által 
elképzelt módon, hanem teljességgel a természet 
matematikája szerint.  

FN/115. „Emberek időbeli egymásutániságából, illetve 
térbeli egymásmellettiségéből csak akkor lesz 
társadalom, ha az őket mozgató élettartalmak a 
kölcsönös befolyásolás meghatározott formáját öltik, 
ha az egyének elszigetelt egymásutániságát, illetve 
egymás-mellettiségét az egymással és egymásért való 
létezés meghatározott formáivá alakítják.” 
Új TF: Meglátása jól illeszkedik az Új TF állításához; 
vagyis külső- és belső környezetfolyamatokkal rendszer-, – 
rendszerkomponensfolyamat viszonyban léteznek. 

FN/117. „A társadalmasodás formáival kapcsolatban 
belátható időn belül nem remélhetjük, hogy akárcsak 
közelítően is egyszerű elemekben oldjuk fel őket.” (i. 
m. 194). 
Új TF: De igen. Az Új TF megoldotta. 
„Ugyan milyen geometriai alakzattal azonosíthatna a 
természettudós egy akármilyen hétköznapi természeti 
tájat, mondjuk egy szabdalt tengerpartot, valamilyen 
felhőcsoportosulást, netán egy hegyvidéki tájat, 
amikor tudjuk, látjuk, hogy ezek az alakzatok nem 
egyszerűen vonalak, gömbök, kúpok, vagy netán gúlák 
/.../. Ehhez egy új típusú geometriára lenne szükség, s 
akkor talán lehetővé válna az is, hogy a 
társadalmasodás összetettebb formáit is ezekben az új 
elemekben oldjuk fel.” „...azon platóni elképzelés 
jegyében cselekedhetnénk, amely szerint Isten a 
világot a harmónia és a geometriai arányok 
követelményei szerint formálta. /.../ Bár a dolog, mi 
tagadás, eléggé reménytelennek tűnik, ...” 
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Új TF: Egyáltalán nem: Az új típusú „geometria” –a LÉT 
teljes keresztmetszetére, benne a társadalomra és 
minden létező empirikus valóságára is kiterjedően, a 
platóni elképzelés realizálásával– az Új TF köteteiben 
részletesen és közérthetően le van írva. 

FN/121. „Amikor Benoit Mandelbrot az egyes természeti 
formákban fellelt matematikai objektumok 
megnevezésére a latin fractus (jelentése: szabálytalan, 
tört) melléknévből megalkotta a fraktál főnevet, nem 
csupán egy szót állított elő.” 
Új TF: Csakhogy a fraktál a valóságban nem szabálytalan, 
a fraktál is rendszer. Még akkor is, ha az Ember jelenleg 
nem értené pontosan minden viszonyának tényezőjét. 

FN/130. „Ha vannak egyáltalán olyan pontok, amelyekből 
a nullába lehet jutni! ” 
Új TF: A létfolyamat és minden komponense 
energiarendszerfolyamat, amely a létforma kivételével 
végtelen. Természeti nulla nem létezik, így benne 
nincs sem létező, sem létezésfolyamat. Ha 
rendszerfolyamatban-, térben-, időben-, szervezettségben 
valami van az már nem nulla. Az Ember a saját céljára 
képzett nullát, ez azonban nem egyenlő a Természet 
megfogalmazásával. 

FN/133. „A Cantor halmazról úgy találtuk, hogy egy 
dimenziós mértéke, azaz a hossza nulla volt, miközben 
nulldimenziós mértékére, tehát elemszámára, végtelen 
adódott. Arra számíthatunk ezért, hogy a Sierpinski-
szőnyeg kétdimenziós mértéke, vagyis területe nulla 
kell hogy legyen, míg egydimenziós mértékére, azaz a 
kerületére végtelent kell kapnunk.” 
Új TF: Minden létező a környezetében betöltött 
funkciójával  nyilvánul meg és saját téridőszervezettség 
folyamattal létezik. Létezésük külső domináns 
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szükségessége funkciójukban, a belső domináns 
szükségesség önmegvalósításukban és a környezeteikkel 
történő együttműködésben realizálódik.  
Nem tudni, hogy a matematikusok fraktál játéka mindezt 
hogyan realizálja. Azonban, amire nincs természeti 
szükség, az magától átalakulva el fog múlni. A 
természetben nullából nem lesz valami és valamiből 
nem lesz nulla.  
A természeti matematika a természeti rendszerek és a 
természeti értelem legáltalánosabb természeti nyelve. 
Amely a lét-, a létezők-, a létezés-, a tér-idő-szervezettség 
környezetfolyamatok-, a téridőfolyamat-, stb., kifejezésére-, 
kommunikációjára-, rendszerező elhatárolására is 
alkalmas.  
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. 
Ha arra gondolunk, hogy az Ember a Természet része, az 
Ember világa a Mindenséghez képest a parányok paránya. 
De az Ember és Tudománya számára mégis beláthatatlan 
lehetőségek forrása. (Részletesebben ld.: Új TF/IV/M/D. 
88- D/138-ig. A. Einstein véleménye hasonló, az Új TF 
IV/JIM/20/114, 116.o.. 
Szükség van az óvatosságra a gyakran feltételezésekre 
épített meghatározásokkal. „...tapasztalati forrástól nagy 
távolságban vagy, sok ‚absztrakt’ behatás után a 
matematikai tárgyat a degenerálódás fenyegeti” írja 
Neumann János, majd így folytatja: „Minden-esetre, 
bármikor is következik be ez az állapot, számomra az 
egyetlen megoldásnak látszik a megfiatalító 
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visszatérés a forráshoz: a többé-kevésbé tapasztalati 
eszmék újragondolásához.”138  

FN/136-137. „A Sierpinski-négyzet /.../ egy stabil fixpont 
minden tulajdonságával rendelkezik. Fixpontnak még-
sem nevezhetnénk, mivel nem pontszerű alakzat. Mivel 
ezen állandósult állapotok közös dinamikai 
tulajdonsága, hogy bizonyos pályákat, amelyeket egy 
adott dinamikus rendszer befuthat, mintegy magukhoz 
‚vonzanak’, közös elnevezésükre célszerűnek látszik 
az attraktor kifejezés bevezetése. /.../ stabil fixpontok 
esetében a fixpont-attraktor, míg a Sierpinski-
négyzethez hasonló alakzatok esetében a különös 
attraktor elnevezést fogjuk használni.” 
Új TF: Ezen attraktor kifejezéseknél sokkal alkalmasabb 
lenne a rendszer szó használata.  
Univerzumunkban sem végtelenül tartós létforma, sem 
fixpont nem létezik, csupán változó stabilitás. 

FN/141. „Nullmértékű, de kontinuum számosságú Cantor-
halmaz, univerzális Sierpinski-féle síkgörbe, mindenütt 
folytonos, de sehol sem sima Koch-görbe – korszakos 
jelentőségű objektumok az elvont matematikai foga-
lomalkotás történetében. /.../ ezeket a nagy 
leleménnyel, tisztán matematikai inspirációra előállított 
alakzatokat maguk a szakemberek is évtizedeken 
keresztül olyan matematikai ‚szörnyeknek’ tartották, 
amelyek esetében kizárható, hogy bármiféle empirikus 
alkalmazásuk legyen.” 

„... fölismerését köszönhetjük Benoit Mandelbrotnak, 
aki számos egyéb alakzat mellett először a Koch-
görbéről mutatta ki, hogy valamilyen értelemben a 
tengerpart modelljének tekinthető.“ 

FN/166. „... a probléma csak az, hogy a 9.2 ábrán látható 
alakzat dimenzióját egyetlen általunk eddig alkalmazott 
módszerrel sem tudjuk meghatározni.” 
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Új TF: Az alakzat az Ősrobbanás Ős/energiájából 
hőmérséklet-csökkenés, stb. hatására kényszerpályásan 
szerveződő létrendszerek kifejlődése elvi sémájának 
kezdeti részeként is felfogható.139  (Feltehetően a 
térenergiák valamilyen családjához tartozhatnak.) 

FN/167. „Egyenlőre azonban azt sem tudhatjuk, léteznek-
e egyáltalán olyan természeti vagy társadalmi 
folyamatok, amelyek elemzésére új módszerünket 
ténylegesen alkalmazhatnánk, vagy csupán egy 
minden realitást nélkülöző teoretikus lehetőségre 
készültünk fel.” 
Új TF: A fő probléma az, hogy az alkalmazott matematikai 
sablonoktól mind a Természet, mind a társadalom 
valósága eltér. Az Új Természetfilozófia kötetei olyan 
általános megoldást kínálnak, amelynek segítségével a 
Természet-, a társadalom és rendszerkomponenseik 
egyaránt megérthetők és vizsgálhatók. 
„Azt már Galilei is tudta, hogy ‚nemcsak az emberi 
alkotások, de a természet teremtményei sem lehetnek 
akármilyen nagyok, ...” 
Itt jutottunk el a Fokasz Nikosz által felvezetett 
exponenciális és logisztikus növekedés másik fő 
problémájához, a ±növekedés végtelen 
folyamatosságának cáfolatához. Ez a cáfolat az 
Univerzum- és minden rendszerkomponense 
méretében fennáll. 

FN/169. „... az is elképzelhető, hogy a növekedési 
folyamat maga olyan szerkezetet hozzon létre, 
melynek sűrűsége a méret növekedésével 
folyamatosan csökken, s ez valamilyen módon 
késleltetheti a tömeg növekedését. A 9.2 ábrán 
megismert növekvő fraktál nyilván rendelkezik ezzel a 
tulajdonsággal, ...”  
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Új TF: „Nyilván” nem rendelkezik. Mert az alkalmazott 
matematikai sablon ezt nem teszi lehetővé. 
Mégsem kell tovább keresgélni, mert ezt a problémát az Új 
Természetfilozófia II. az Általános érték- és működésel-
mélete közérthetően megoldotta. A Természetben bármely 
létező ± irányú változását, a létező környezetváltozás 
folyamatával összefüggő létszükséglete szabályozza. A 
társadalomban is. 

FN/177.„... a fraktálokkal kapcsolatos vizsgálódásokra 
tulajdonképpen azért került sor, mivel a bifurkációs 
diagramot /.../ önhasonlónak láttuk. /.../ a nagyítással 
az volt a célunk, hogy rátaláljunk arra a határra, 
amelyen túl a duplázódás miatt egyre nagyobb 
periódusú, de mégiscsak szabályosnak tekinthető, 
állandósult állapotok /.../ átadják helyüket egy egészen 
másfajta szabálytalannak tetsző /.../ kaotikus 
viselkedésnek.” 
„Az egymást követő bifurkációs helyek /.../ sorozatáról 
ugyanis bebizonyították, hogy /.../ egy véges számhoz, 
mégpedig az a = 3,569945672 értékhez tart. Ez lehet  
tehát az a küszöb, amelyen túl a káosz egyenlőre 
ismeretlen birodalma kezdődik. 
Új TF: Az, hogy valami szabálytalannak tetsző, nem 
nyújt bizonyosságot arra, hogy szabálytalan is, de 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy rendszertelen 
lenne.  
Az, a végesnek tűnő számérték, amelyen túl, –állítása 
szerint– „a káosz egyenlőre ismeretlen birodalma 
kezdődik.”, Nem jelent bizonyosságot arra, hogy az 
valóban rendszertelen lenne; hacsak a káosznak a 
rendszertelentől eltérő, valami más jelentést nem képzel.  



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

238 
 

A Természetben minden létező és viszonyaik is 
energiarendszerfolyamatok, –amelyekről nem 
állítható, hogy rendszertelenek lennének–,  
Erre már volt számtalan példa: pl.: a kvantummechanika, 
amelynek problémájával a világ legkiválóbb elméi 
foglalkoztak, és amelyre évtizedeken keresztül nem 
találták meg a megoldást. Pl.: Albert Einstein így 
fogalmazta meg: „Isten nem szerencsejátékos.” (Új TF 
I/11. oldal) Vagyis a Világmindenséget és jelenségeit nem 
irányíthatja a szerencse. Einstein igazának 
megoldását a Világegyetem méretű 
Szubjektum – Objektum relativitás 
felfedezésével az Új Természet-filozófia 
tárta fel. 
Az energia szinguláris megsemmisülésének, –nullává 
alakulását és nullából teremthetőségét– nem kisebb 
elmék, mint az egész világon ismert Hawking és Penrose 
professzorok állították. Azonban állításuk tarthatatlansága 
miatt Hawking professzor Az idő rövid története. c. 
könyvének 60. oldalán így ír: „1970-ben Penrose-zal 
végre bebizonyítottuk, hogy valóban léteznie kellett 
Nagy Bumm típusú szingularitásnak. „Eléggé 
ironikus tehát, hogy /.../ most éppen én 
szeretném meggyőzni a többi fizikust, hogy 
valójában nem is volt szingularitás a 
világegyetem kezdetén.”  
A matematikához, mint az egész Természet mindent 
átfogó rendszernyelvéhez nem méltó az olyan állítás, 
amelynek alapjaiban: a feltehető-, a nyílvánvaló tény-, a 
feltételezett-, a szabálytalannak tetsző stb., szavak és 
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kifejezések szerepet kapnak s, hogy ezen alapokra 
meghatározott következtetéseket építsen. 

FN/186. „A káosz tulajdonságainak feltárása kedvéért /.../ 
át kell lépnünk az a∞  küszöböt, hogy bejuthassunk 
végre a káosz feltételezett birodalmába. 
Új TF: Minden létező véges létformarendszerébe 
tárgyiasult végtelenül változó energiarendszerfolyamat. Ez 
azonban nem vezet a káosz birodalmába. Nem létezik 
rendszertelen viselkedés. Amennyiben egyes 
matematikusok a káoszt bizonyítani vélik, úgy a hiba 
megtalálásáig ellenőrizni kell számításaik 
helyességét. 

FN/205. „Az nyilvánvaló, hogy nincs olyan mérés, 
amelyben ne lépnének fel kisebb-nagyobb hibák. Egy 
kaotikus állapotban lévő rendszer esetében azonban 
ez a nyilvánvaló tény párosul a rendszer egyik 
legjellegzetesebb tulajdonságával, az exponenciális 
hibaerősítés jelenségével, s ez az elvi alapja annak, 
hogy a kaotikus folyamatok hosszú távú 
előrejelezhetetlensége a gyakorlatban miért 
megoldhatatlan.” 
Új TF: Nem a hibák és azok exponenciális 
erősítése az oka a megoldhatatlanságnak, a 
kaotikus folyamatok előre jelezhetetlenségének. Hanem 
az, hogy nem léteznek kaotikus folyamatok. Az 
előrejelezhetetlenség oka a környezeti 
együttműködés során megnyilvánuló Szubjektum – 
Objektum relativitás. /É/ 
A megfigyelő nem lát bele az objektum rendszerébe, nem 
tudja érzékelni annak a saját helyzetével összefüggő lét-
szükségletét és –a szervezettségével összefüggő 
mértékű– döntési szabadságát, a jövőjébe vezető útját. A. 
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Funkciótéridőszervezettség-folyamatának csak a külső 
megnyilvánulásait képes érzékelni 

FN/208. „A legkézenfekvőbb eljárás /.../ az lenne, hogy 
valamilyen X0 kezdőpontból elindulva az iteráció 
sokszori végrehajtásával próbálnánk meg tesztelni 
valamilyen periódus létét.” 
Új TF: Csakhogy X0 = 0 a természet matematikájában 
nem létezik, mert a létfolyamat végtelenig tart a funkciók-, 
lét-, működés-, szervezettségformák létformák ± 
folyamatos  változásával. Az X0 bármely létező 
„téridőpillanata”, a jelenfolyamatból képzett „változó 
stabilitás pont”. 

FN/246-7. „... feltűnő, hogy /.../ milyen kevesen 
foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy vajon maguknak a 
problémáknak, a kérdéses jelenségeknek a természete 
mennyiben teszi lehetővé az előrejelzést.” 
„Egyáltalán, min múlik, mitől függhet, hogy bizonyos 
folyamatok, jelenségek oly könnyen, míg mások a 
legnagyobb nehézségek árán sem előrejelezhetők?” 
Új TF: Az első kérdés válasza az együttműködés során 
működő Szubjektum – Objektum relativitás /É/. 
A második kérdés válasza:, ha nincs a problémának 
megfelelő megelőző –megfelelő és kellő mértékű– 
sorozata; vagy a korábbi megoldási sémáktól jelentősen 
eltérő problémát kell megoldania140 Azonban ezekben az 
esetekben is, csak kvantumstatisztikus módszerrel lehet 
következtetni a várható eseményre.  
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13.Stephen W. Hawking: EINSTEIN ÁLMA és egyéb 
írások. Vince Kiadó 1999.141  

A könyvből kiválasztott kérdések, gondolatok, 
problémakörök, idézetek /Stephen Hawking: Einstein Álma 
c. könyve = HE/oldalszám és az Új Természetfilozófia 
megoldásai /I-IV kötetszám, pl I/vagyI/M/oldal, vagy fejezet 
szám/. A vékonybetűs írás hiánya tudomásulvételt, vagy 
egyetértést; esetleg későbbi összevont reflexiót jelent: 
Íráshangsúlyozás: aláhúzással, nagyítással, színezéssel 
történik. 
Új TF: Előljáróban:  
A nagybetűs cím nagyképű megfogalmazása 
feltehetően a Szerző –könyv értékesítés 
szempontú– üzleti érdekét szolgálta. A kisbetűs 
címrészhez tartozó összefüggés tölti ki a könyv legnagyobb 
részét, amelyben a Szerző magáról ír, a családi és egyéb 
dolgairól. Majd részben elismétli. Az idő rövid története c. 
munkájában már előadottakat, stb. ld.: Új TF/IV/M/3.f..  
Új TF: Lényegében a saját gondolatait adja elő, mintha azok 
az Einstein által megálmodott valóságot is képviselnék. Ez 
azonban közel sincs így.  
Dr. Hawking életében minden alkalmat megragadott, hogy 
ahol lehet elmarasztalja, leértékelje a filozófusokat és a 
filozófiát. Írásából azonban kitűnik, hogy képtelen a saját 
területének problémáit saját képességeivel megoldani. 
Ideillően szeretném idézni Lukács György szavait: „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.”142  
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A valóságos összefüggéseket nem érti, még a részecskék 
vonatkozásában sem. Azonban ha a részecske, rendszer-
komponens–rendszerfolyamat vonatkozásokkal nem 
boldogul, akkor hogyan lehetne képes pl.: Univerzum-, 
galaktika-, Nap-, Föld-, és rendszerkomponenseik a 
térenergiák, térkvantumok, erőterek, elemi részecskék, 
szervetlen, szerves, biológiai rendszerek, netán 
társadalmi rendszerek jövőegyenleteinek 
megfogalmazására és a velük való helyes számolásra.  
A problémát az általa jelenleg elképzelt módon nemhogy húsz 
éven belül, de sohasem fogja megoldani. Téves alapokra 
épít, ezért nem boldogul a saját tudományával.  
Amint írja, már sok részecske esetén sem tudják pontosan 
megoldani az egyenleteket és ezért nem tudják megoldani a 
jövőbeni viselkedést. Azonban, ha megoldást szeretne –
szégyen ide, szégyen oda– forduljon a természetfilozófiához. 
Ismerje meg a Szubjektum – Objektum környezet viszony 
tényezőit és akkor, ha jó munkát végzett, nem csupán a 
részecskék és az Ember, netán a fekete lyukak, hanem a 
Világ minden Absztrakt Reális Szubjektív Objektuma /É/; –
mint megfigyelő és megfigyelt– vonatkozásában helyesen 
tudja majd mondanivalóját megfogalmazni. A könyvének sok 
oldalán leírt „hozzáképzelt” csúsztatások helyett.  
Vagy úgy gondolja: úgysem értik meg, talán nevének 
tekintélye miatt elfogadják; esetleg az ellenvéleményt nem 
merik szóvá tenni, vagy menet közben magától megoldódik. 
De, ha mégsem; erre előbb utóbb rájönnek majd.! 
HE/134. „azokkal a problémákkal foglalkoztunk, amelyek a 

világban uralkodó teljes meghatározottságból 
fakadnak. Nem jelent lényeges különbséget, hogy a 
determinizmust egy mindenható Isten, vagy a 
természet törvényei írják elő, hiszen azt is mondhatjuk, 
hogy a természet törvényei Isten akaratának kifejezői.” 
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Új TF: A fenti önmagával ellentétben Dr. Hawking alább 
kivonatosan idézett állításai mást sugallnak: 
„... a világ komplexitását és apró részleteit hogyan 
határozhatja meg néhány egyenlet. Vagy tényleg 
hihető, hogy Isten minden triviális részletet előre 
elrendelt, ...” 
Új TF: Az egyenletek nem határozzák meg a világ 
komplexitását és apró részleteit. Az Ember Tudománya 
tanulja a világot. Univerzumunk létezéséhez viszonyított –
parányok parányát kifejező– adott helyzetéből sok mindent 
megismert, amelyek azonban konkrét helyzetekhez 
kötődnek. Így egyes egyenletei, természeti „törvényei”, 
kölcsönhatásai és más –a helyzeteknek megfelelően 
megfogalmazott– következtetései, elgondolásai 
úgyszintén.  
Egyes tudósok, a maguk túlzott magabiztosságánál fogva 
azt állítják, hogy ezek irányítják a Világot és teszik 
lehetővé a Világ rendszerének és „triviális” rendszer-
komponenseinek működését. 
Az Ember meglátásai, tudományos eredményei 
csodálatosak. Az emberi megismerés folyamatának 
fontos tényezői, –sok minden mással együtt– az emberi 
jövő minden „pillanatának” kezdeti feltételéül is szolgálnak. 
Azonban nem ezek irányítják a Világot, 
nem ezek szabják meg minden 
körülmények között a Világ működésének 
feltételeit. Ezek véges létezők, amelyek 
téridőfolyamatuk során külső- belső környezeteik és 
természeti funkciójukkal összefüggő vonatkozási rendjük 
létszükséglet befolyásoltsága alatt jönnek létre, majd 
szűnnek meg, folyamatos természeti teremtés 
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keretében. Ld.: a Új TF/III/M/6. f. A természeti alkotás 
módszere.. 
Egyes tudósoknak le kell szállniuk a magas lóról és 
nagyobb tisztelettel tekinteni a Teremtőre a Mindentudó, 
Mindenható, Mindenhol jelenlévő Mindenség Istenére /Ld.: 
e kötet 14.-f./. 
A. Einstein a Mein Weltbild C. Seelig, Zűrich-Stuttgart-
Wien 1953. 18-22-ben írja – a természet 
törvényszerű-ségében „olyan mindent 
felülmúló értelem nyilvánul meg, hogy 
ahhoz képest minden értelmes emberi 
gondolkodás, vagy alkotás annak csak 
halvány visszfénye.” 

Dr. Hawking professzor állításainak megvilágításához 
meg kell értenünk a Világ működésének rendjét: 
 Minden létező a Világ Ős/energiájából hierarchikusan 

felépített rendszerkomponens ARSZO -K együttműködő 
rendszerfolyamata, amelyek önmaguk számára 
Szubjektumok, minden más számára Objektumok. 

 Minden mozgás, minden hatás, minden érzékelés, 
minden létszükséglet reakció-akció, minden működés, 
minden változás a végtelen isteni értelem-, a természeti 
értelem irányítása alatt áll. Mégpedig oly módon, hogy 
a fenti rendnek megfelelően a Világ minden rendszere 
rendelkezik értelemmel és külső- belső környezetekkel. 

 Az Univerzum determináns természeti irányítása az 
egymáshoz kapcsolódó külső környezeteken keresztül 
a Lét az Ősenergia − az Isten −  végtelen természeti 
értelmének irányítása alatt áll. A saját természeti 
funkciójának és szervezettségi színvonalának 
megfelelő „értelmi” képességekkel minden rendszer, 
minden Szubjektív Objektum rendelkezik. Segítségével 
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a külső környezetén át érkezett hatásinformációkat a 
saját külső- belső környezetviszonyainak megfelelően 
feldolgozza és problémamegoldásának eredményeként 
megalkotja a maga reakció - akció létszükségletét. 
Felelős viselkedésének vezérfonalát, amelynek 
realizálását a „környezet” minősíti és ±érdem szerint 
honorálja.  

 A „viselkedésével” összefüggő változások a 
környezetre hatnak. Az érintett –önmaguk számára– 
Szubjektumok és környezeteik a fentiekhez hasonlóan 
reagálnak térben-, időben-, szervezettségben a Világ 
létezésének teljes keresztmetszetében. 

 Az Ősenergia végtelen isteni értelme –a saját képére 
és hasonlatosságára,– minden létrendszer sajátja. A 
Világ és minden komponensének működését az 
együttműködő természeti értelem irányítja. 

 Részletesebben Ld.: Új TF/II/M. Általános érték- és 
működéselmélet, avagy általános etológia c. kötetben. 

„Úgytűnik, hogy a választ a kvantummechanika 
határozatlansági elve adja meg, mely szerint a 
világegyetemnek nem csak egyetlen lehetséges 
történelme van, hanem a lehetséges történelmek egész 
családja.” 
Új TF: Dr. Hawking professzor állításával szemben; a 
Világegyetemnek egyetlen megtörtént történelme van. A 
jövőjébe is csak a kiválasztott úton haladhat tovább.  
A részleteket nem a kvantummechanika határozatlansági 
elve adja meg. 
A mondat második része valóban igaz, de nem úgy, 
ahogy Dr. Hawking és Feynman értelmezi Ugyanis a 
feynmani „A” pont általánosítva az Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektum-, vagyis az Univerzum bármely 
létezőjének „téridőpillanata”, amelyből elvileg az a 
jövőjébe „bármely úton mozoghatna.” Természetesen a 
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minden irányba haladás lehetősége minden létező 
minden téridőszervezettség pillanatában fennáll, de ez a 
lehetőség a döntéshozás téridőszervezettség pillanatával 
megszűnik.  
Pl.: a városból a kivezető utak bármelyikén elindulhatunk, 
de ha már valamerre haladunk, számunkra az összes 
többi úton- és irányba történő közlekedés lehetősége 
elmúlt.  
A téridőszervezettség folyamatában minden újabb 
téridőszervezettség pillanat sajátosan megváltozott más 
újabb lehetőségeket és választási kényszert teremt. 
A történelem tények és lehetőségek története. Azonban 
ami nem volt annak története sincs. Dr. Hawking 
feltételez, vagy mesét mond. Az adandó válasz 
egyértelmű: Bármely rendszer jelenfolyamata és annak 
története is, minősített lehetőségek és tapasztalatok 
memorizálásával kizárólag a létező tényleges 
„kozmikus útjára”, „kozmikus kódjára”, kezdeti 
feltételére vonatkoznak. A hawkingi, feynmani, 
schrődingeri külön történelmek nem 
léteznek. 
De olyan embertől, aki elfogadja a semmiből teremtés és 
a semmivé válás gondolatát minden kitelik. Gondolatai 
terjednek is, ha megfelelő elhívőkre találnak. Ld.: még az 
Új TF/I/M/16. Természeti jövőteremtés, tudatos 
jövőalkotás c. fejezetet, érdeklődés esetén az Új 
TF/II/M/12. A Világmindenség és minden részének 
összefüggésrendszer c. fejezeteket. 
„... más történelmekben nagyon hasonló értelmes 
lények léteznek,...”  

Új TF: A Dr. Hawking értelmezése szerinti külön 
történelmek, a hozzájuk fűzött állításokkal a 
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valóságban nem léteznek. A Világegyetem teljes 
keresztmetszetében minden létező egyedi kozmikus 
útjának megfelelő valóságos történelmével- és 
jelenfolyamatában a funkciójának, szervezettségének 
megfelelő, a környezeti együttműködéshez szükséges 
örökölt és szerzett természeti értelemmel, képességekkel, 
nyelvrendszerekkel rendelkezik. Ld.: az Új TF/II/M/5. f. 
Természeti értelem... c. fejezetrészben, valamint az Új 
TF/III/M/JIM/14, 17,18, 19-t. 
„...a világegyetem triviális részletei abból származnak, 
hogy az alapvető törvényekben – a hozzá tartozó 
határozatlansággal és véletlenszerűséggel – a 
kvantummechanika is jelen van.  

Új TF: A Világegyetemben nincs véletlenszerűség. 
Legfeljebb a megfigyelő nem érti a megfigyelt 
környezet, vagy környezeti objektum működését.  
A Világban betöltött környezeti helyzetének, funkciójának, 
szervezettségének, környezet-kapcsolatainak 
megfelelően minden létező értelmes, minden 
„téridőszervezettség pillanatának” van előzménye, 
folytatása, története. Kozmikus útján örökölt és szerzett 
képességei, környezeti helyzete kozmikus kódja 
jövőjének kezdeti feltételét képezik. Ez alól nincs kivétel. 
Pl.: Univerzumunkban a galaktikák, a Föld, a sejt, a 
molekula, az atom,...stb., stb. Az Ember, sőt az Ember 
gondolatai sem kivételek. 
Albert Einstein Nobel Díjat eredményezett 
felfedezésével a kvantumelmélethez járult hozzá, de 
nem ahhoz a kvantummechanikához, amely a 
véletlent elfogadja. Sőt az egész világon ismertté vált 
mondásával tiltakozott a mások által beépített 
véletlenszerűség és bizonytalanság elfogadása ellen. 
„Isten nem szerencsejátékos!” „1927-től kezdve majd 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

248 
 

negyedszázadon át kongresszusról kongresszusra, 
tanulmányról tanulmányra folytatta megszakítás 
nélküli nyilvános vitáját Niels Bohrral a 
kvantummechanika értelmezéséről.”143  

HE/135. „... ha minden előre meghatározott, akkor mi lesz 
a szabad akarattal és a tetteinkért vállalt 
felelősséggel.” 
Új TF: Helytelen a fogalmazás. Minden létező örökletes 
természeti funkciójában szervezettségében 
környezetében meghatározott. A 
környezetfolyamatokkal összefüggő viselkedésében, 
magatartásában, cselekedeteiben, tetteiben felelős, 
amelyet környezete érdem szerint honorál. 
„Az emberrel kapcsolatban a végső törvények alapján 
két okból sem tudjuk megjósolni a jövőbeli 
viselkedést. Először azért, mert nagyon sok 
részecske esetén nem tudjuk megoldani az 
egyenleteket. Másodszor pedig azért, mert ha meg 
tudnánk is oldani ezeket, az előrejelzés beavatkozást 
jelentene az egész rendszerbe, és más eredmény 
születne.” 
Új TF: Ez csúsztatás. Nemhogy bármely rendszer, de 
még egy részecske esetén sem tudja megoldani a 
problémát, mert pl.: az objektum működési 
szabadságfokát, a rendszerkomponenseivel kapcsolatos 
összefüggéseit, stb. nem tudja megismerni.. 
„Ennek az előadásnak egy kérdés a címe: Minden 
előre meghatározott? A válasz az, hogy igen. De úgy 
is fogalmazhatunk, hogy nem, mert azt, hogy mi van 
előre meghatározva, sohasem tudhatjuk meg.” 
Új TF: Dr. Hawking határozott határozatlansága a 
Delhi jósokéhoz hasonlítható, akik igyekeztek mindenre 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

249 
 

kétszínű válaszokat adni. Ez esetben azonban –
amennyiben a fordítás nem hibás– mégis helyes választ 
adott. Az első mondatban elismerte a Minden előre 
meghatározottságát. Amely az Új TF felfogása szerint azt 
jelenti, hogy minden létező a saját örökölt 
környezetfolyamatában a kozmikus kódja szerinti 
funkcióval, szervezettséggel, képességekkel jelen-
folyamatának minden pillanatában meghatározott. 
Emellett a környezetváltozás-folyamatok által előidézett 
helyzet-változásának problémáját vélt, vagy valóságos 
létszükséglet reakció-akcióval próbálja megoldani. A 
környezetével a kommunikáció Szubjektum-Objektum 
relativitás szerint történik 
Azonban, hogy a megfigyelt hogyan fog viselkedni a 
környezeti együttműködés során azt előre a megfigyelő 
sohasem tudhatja meg, csupán valószínűsíti, mert nem 
ismeri a megfigyelt objektum (önmaga számára 
Szubjektum) saját helyzetét, létszükségleteit, működési 
szabadságfokát stb. Ez saját probléma azonban nem 
érinti a dolgok, jelenségek rendje meghatározottságának 
megfelelő működést. 

HE/138. „Még ha ismernénk is a világegyetemet leíró 
alapvető törvényeket, nem tudnánk felhasználni a 
távoli jövőben lezajló események megjóslására, mert 
a fizika egyenleteinek megoldásai során felléphet a 
káosznak nevezett tulajdonság.” 
Új TF: Káosz nem létezik. Bizonyos eseményeket csak a 
meg nem értő megfigyelő gondol kaotikusnak. A 
Természet rendjének megfelelő minden rendszerfolyamat 
állapotát a külső és belső környezetváltozás és a létező 
létszükségletreakció-akciója folyamatosan változtatja. Ez 
az önmegvalósító folyamat a létezés természetes 
velejárója.  
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HE/141. „Ha a világegyetem sűrűsége egy bizonyos 
kritikus értéknél nagyobb, akkor a gravitációs vonzás 
megállíthatja a tágulást, az univerzum elkezd ismét 
összehúzódni, majd összeomlik és bekövetkezik a 
Nagy Zutty. Ez hasonló lesz a Nagy Bummhoz, az 
univerzum ősrobbanásszerű keletkezéséhez. A Nagy 
Zutty ún. szingularitás lenne: egy végtelen sűrűséggel 
jellemzett állapot, amelyben a fizika törvényei 
érvényüket vesztik. Ha tehát a Nagy Zutty után 
lennének is még jelenségek, azokat nem tudnánk 
megjósolni. De az események kauzális ok-okozati 
kapcsolata nélkül nincs értelme annak a 
kijelentésnek, hogy az egyik esemény követi a 
másikat. Azt lehetne mondani, hogy a mi 
világegyetemünk a Nagy Zuttyban megsemmisül, és 
‚aztán’ egy különálló, új világ keletkezik. Ez egy kicsit 
olyan lenne, mint a reinkarnáció. Mi értelme van 
annak a kijelentésnek, hogy egy csecsemő egy 
korábban meghalt ember újjászületése,...” 
Új TF: A Világegyetem szóhasználat helyett 
Univerzumunk szóhasználat javasolt ld.: Új TF/III/M/3. f. 
Hogy a Nagy Zutty Univerzumunk 
rendszerkomponenseinek Ősrobbanásszerű 
keletkezéséhez a Nagy Bumm-hoz hasonlít 
valószínűsíthető; létünk- és az egész Univerzumunk 
létének ténye igazolja. Joggal tételezhető fel, hogy 
Univerzumunk Ősszubjektumának Ősrobbanása korábbi 
Univerzum végét és Univerzumunk kezdetét-, a hawkingi 
Nagy Zutty és egyben Nagy Bumm pedig Univerzumunk 
létformájának végét-, egyben a következő Univerzum 
kezdetét jelenti.  
Az Ősrobbanás során azok a „természeti törvények” 
maradnak meg amelyek a végtelen Ősenergia 
végtelen hozzátartozói /pl.: a Létfolyamat, a természeti 
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értelem , a térfolyamat, az időfolyamat, a szervezettség 
folyamat, a gravitáció, a szubjektív aktivitás, a 
Szubjektum – Objektum relativitás, stb., és azok, amelyek 
az Univerzum kozmikus kódjában rögzültek. /Ld.: Új 
TF/III/M/JIM/5/115.o. 
Tehát nincs értelme az emberi fizika törvényeiről beszélni, 
ha nem fogadjuk el a Természet törvényeinek magasabb-
rendűségét. Nincs értelme Univerzumunk sűrűségének 
kritikus értékével ilyen szempontból foglalkozni, mert az 
Ős/enegia tömegében állandó, a saját 
téridőszervezettség folyamatában-, működésében-, 
tárgyiasuló ± változásában végtelen. Az Ember, ha 
valaha egyáltalán felkészült lesz az Univerzum 
állandó összetétel- és szervezettség változásban 
lévő energiái tömegének pontos felmérésére, akkor 
megteheti az összehasonlítást. Addig azonban a 
különböző tudósok a saját –igaznak vélt, de hiányos 
alapokra épített– rész elméleteikkel a valóság 
igazságát nem tudják felfedezni. Ld.: Új TF/III/45-46. o. 
Helytelen következtetés az is, hogy az Ősrobbanást 
követő jelenségeket nem tudnánk megjósolni és nem 
lenne az eseményeknek kauzális ok-okozati kapcsolata, 
mert a mi Univerzumunk a Nagy Zuttyban megsemmisül. 
Nem semmisül meg. Az előző Univerzum kozmikus 
kódját az Új Univerzum lét- működés- és szervezettség 
formája örökli. Ld.: Új TF/III/M/ 3. f..1. a Világegyetem 
világfolyamata. 
Szinte hihetetlen mértékű ismerethiányra és felelőtlen 
tájékoztatásra vall a fenti idézet utolsó része.  
Nem tudom eldönteni, hogy Dr. Hawkingban van-e a 
probléma, vagy a fordításban. Ha valóban nem érti az 
összefüggésrendszert kár lenne róla beszélni, azonban 
Dr. Hawking az olvasónak „hozzágondoltat” állított. Egy 
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korábbi munkájában azonban elismerte, hogy nem volt 
szingularitás. Az idő rövid története c. könyvének 60. 
oldalán így ír  „1970-ben Penrose-zal végre 
bebizonyítottuk, hogy léteznie kellett Nagy Bumm 
típusú szingularitásnak. ‚Eléggé ironikus tehát, hogy 
/.../ most éppen én szeretném meggyőzni a többi 
fizikust, hogy valójában nem is volt szingularitás a 
világegyetem kezdetén.” 
Mint ha fogalma sem lenne az öröklésről, a kozmikus 
kódról, a kezdeti feltételekről – pl.: hogy a csecsemőben 
és minden létezőben öröklődik a megelőző fejlődés 
minden eredménye, mint a létezésfolyamat minden téridő-
pillanatának kezdeti feltétele. A létezőbe tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat végtelen változásával. 

Minden létező /pl.: Univerzum, galaxis, Föld, atom, 
molekula, sejt, növény, állat, ember, gondolat, stb./ 
minden jelenpillanatának van előzménye, kozmikus 
kódja, örökölt kezdeti feltétele akár elismeri Hawking 
professzor, akár nem. 

HE/142. „... az idő a Nagy Zuttyban véget ér.” 
Új TF: Az idő soha sem ér véget, mert az Ősenergia 
végtelenségével egyidős. Ld. részletesebben: Új 
TF/I/M/3. f. 
Ha állítása igaz lenne nem létezne Univerzumunk 
jelenlegi állapota sem. 

HE/145. „Csak ilyen univerzumokban létezhetnek 
intelligens lények, ...” 
Új TF: Nem fogadható el: Bármely Univerzum, bármely 
létezője a környezetében betöltött természeti funkciójának 
és szervezettségének megfelelően értelmes. Ld.: az 
ÚjTFII/M/5, 7 f. Természeti értelem..., Természeti 
nyelvek... c. fejezeteket és a hozzátartozó 32. 
jegyzetrészt. 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

253 
 

HE/149. „a kutatók meggyőződése szerint a 
világegyetem eseményei pontosan definiált törvények 
szerint zajlanak, /.../. A törvények által megszabott 
mozgások azonban sokszor kaotikusak.” 
Új TF: Az Univerzum Ember által érzékelt eseményeit 
emberi időben jól képesek követni egyes emberi 
törvények. Ezért elvileg lehet jósolni a jövő bizonyos 
vonatkozásait. A mozgások csak a megfigyelők 
számára lehetnek kaotikusak, a pontos megértés 
lehetetlensége miatt- a Természet 
rendszerfolyamatában nem. 
„... megjósolható, hogy a világegyetem tágulása örökké folytatódik-
e, vagy hogy univerzumunk valamikor esetleg ismét összehúzódik.” 
„... a jósok és próféták bevált hagyományaihoz illetően az a legjobb, 
ha minden eshetőségre biztosítva magam azt jósolom, hogy 
mindkét lehetséges változat előfordulhat.” 

Új TF: Dr. Hawking minden eshetőségre biztosította 
magát. Azonban jóslás nélkül is adódik a helyes 
megoldás. Ld.: Új TF/III/M/3. f.. 

HE/150-167. BBC rádióriport Stephen Hawking 
közreműködésével, Sue Lawley készítette. 
A riport személyes és családi vonatkozásait mellőzve a 
tudományos munkájával kapcsolatos kérdések és 
válaszok is csupán kivonatosan idézettek: 
164, SUE: Stephen, önt intuíciói, ösztönös megérzései 
vezérlik a munkában? Ezen azt értem, hogy először 
felállít egy tetszetős, vonzó elméletet és csak azután 
fog hozzá, hogy bizonyítsa? Vagy jó kutató módjára 
mindig logikai úton lépésről lépésre vonja le a 
következtetéseit anélkül, hogy megpróbálná előre 
kitalálni, mi lesz a végeredmény? 
STEPHEN: Nagyon nagy mértékben megérzéseimre 
támaszkodom. Megpróbálom kitalálni az eredményt, 
de azt azután be is kell bizonyítanom. És a munkának 
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ebben a fázisában nagyon gyakran tapasztalom, hogy 
amit gondoltam, nem igaz, vagy hogy az eredmény 
valami olyan, amire nem is gondoltam volna.” 
SUE: „... Stephen – amennyire én értem, régebben azt 
gondolta, hogy létezett a teremtés pillanata, az 
úgynevezett ősrobbanás, de ma már nem hiszi, hogy 
így lett volna. Az a véleménye, hogy nem létezett sem 
kezdet, sem vég, hanem a világegyetem önmagában 
zárt egységet alkot. Ez azt jelenti, hogy nem létezett a 
teremtés, ezért Isten számára sincs hely a világ-
egyetemben? 
165. STEPHEN: „Én továbbra is azt hiszem, hogy a 
világegyetem a valós időben az ősrobbanással 
kezdődött. De létezik az időnek a valós időre 
merőleges irányban egy másik fajtája is, a képzetes 
vagy imaginárius idő, amelyben a világegyetemnek 
nincsen kezdete vagy vége. Ez azt jelentené, hogy a 
világ-egyetem kezdetének a módját a fizika törvényei 
határozzák meg. Nem kell azt mondanunk, hogy Isten 
választotta ki, hogyan működjön a világegyetem, 
mégpedig valamilyen önkényes módon, amelyet mi 
nem érthetünk meg. Az elmélet nem állítja sem azt, 
hogy Isten létezik, sem azt, hogy nem...”  
Új TF: Később azonban –itteni önmagával szemben– 
olyan kérdésre, amelyre nem tud válaszolni mégis Istentől 
várja a választ. 
Állítása felelőtlen félrevezető ugyanolyan badarság, mint 
a Penrose-zal közösen a világhírű matematikusok 
tekintélyével megfogalmazott szingularitástétel, amelyet 
vissza kellett vonnia. Ld.: HE/141. Az Ember fizikája 
sohasem fogja meghatározni a Világegyetem 
működését. Ld.: Új TF/IV/M/14.f. A Mindenség Istene c. 
fejezetet.  
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SUE: „De ha fennáll a lehetősége annak, hogy Isten 
nem létezik, akkor hogyan magyarázza meg azt a sok 
mindent, ami a tudományon kívül fontos még a 
világban...”  
STEPHEN: „A szeretet, a bizalom és az erkölcs a 
fizikától teljesen különböző kategóriába tartoznak. 
Nem vezethető le a fizika törvényeiből, hogyan kell az 
embernek viselkednie.” 
Új TF: A Mindenségelmélet, amelynek megoldását Dr. 
Hawking megcélozta nemcsak a fizikát, hanem még a 
rajta kívüli valóság teljes keresztmetszetét át kell, hogy 
fogja. Érintve az ontológia, a természet- és társadalom 
tudományok, a filozófia a teológia, a minden létezőre 
kiterjedő általános etológia, a természeti nyelvek, a 
természeti matematika, a természeti értelem, -tudás, -
tudat, stb., stb., valóságát. 
Akkor hogyan képzeli célkitűzését megvalósítani? Vagy 
különböző irreális állításaival; mint –hitleri csodafegyverrel 
kábítva híveit– úgy gondolja, hogy a nagy matematikust 
és fizikust nem tudja és nem meri megcáfolni senki?  
SUE: „Talán sokan úgy érzik, hogy ön szerint 
gyakorlatilag már nincs szükség Istenre. Ön szerint 
nem így van? 
STEPHEN: Munkám mindössze azt bizonyítja, hogy a 
világegyetem keletkezésének módját nem kell Isten 
szeszélyének tulajdonítanunk. Azonban továbbra is 
fennáll az a kérdés, hogy miért veszi magának a 
világegyetem azt a fáradságot, hogy fennálljon. Ha tetszik 
úgy is értelmezhetjük, hogy erre a kérdésre Isten adja 
meg a választ. 

Új TF: A képzetes idő nem létezik, azzal nem bizonyíthat 
semmit. Önmagával is ellentétbe kerül. Ugyanis, ha a 
nem létező képzetes idő igaz lenne és Világrendszerünk 
valóban elkerülné a szingularitást, akkor a maga ok-
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okozati meghatározottságánál fogva szükségtelen a 
kérdés, amelyre Istentől vár választ. 
A helyes választ megtalálja e kötet; A Mindenség Istene 
c. fejezetében, részletesebben az Új TF kötetiben, 
ellenőrzését az új TF/IVM/10. fejezetében. 
SUE: Milyen tervei vannak még, mielőtt búcsút vesz 
ettől a bolygótól?” 

STEPHEN: „... tudományos téren szeretném kideríteni, 
hogyan lehet a gravitációt a kvantummechanikával és a 
természet erőivel egyesíteni.” 

Új TF: A gravitációt a jelenlegi kvantummechanika 
létformájával sohasem fogja tudni sem Dr. Hawking, sem 
Másvalaki egyesíteni, mert lehetetlen. Azonban a 
gravitáció egyesíthető, mégpedig akkor, amikor létrejött 
Univerzumunk Ősszubjektuma az EGY rendszer. 
Univerzumunk történetében ez már megtörtént 
Ősszubjektumának Ősrobbanásakor 100 MD°C feletti 
hőmérsékleten. Részletesebben ld.: Új TF/III/3. f. a Nobel 
díjas Stewen Weinberg bekezdéstől.. 

HE/21. „Ma a matematika professzora vagyok, de 
tizenhét éves koromtól, vagyis amióta a St. Albans-i 
középiskolát befejeztem, gyakorlatilag nem 
részesültem rendszeres matematikaképzésben. 
Mindent, amit a matematikáról tudok, magamnak 
kellett összeszednem az évek során.” 

HE/27-28. „... vajon létezett a múltban egy olyan időpont, 
amelyben valamennyi galaxis egy helyen tömörült, és 
a világegyetem sűrűsége a végtelenhez közelített?” 
Új TF: Nem létezett. A maximális energiasűrűség század 
része közeli hőmérsékleten már régen elemi részeikre 
bomlottak ld.: Új TF/III/M/JIM. 27.. 
„... a kérdéseknek a megválaszolásához új 
matematikai módszerekre volt szükség, amelyek csak 
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az 1965 és 1970 közötti években jelentek meg, 
legtöbbjüket mi dolgoztuk ki Roger Penrose-zal.” 
„A közösen kidolgozott módszerek segítségével 
megmutattuk, hogy ha az általános relativitáselmélet 
helyes, akkor a múltban léteznie kellett egy végtelen 
sűrűségű állapotnak.” 
Új TF: Felfogása szerint itt követték el az alapvető hibát, 
amelynek következtében a ráépített felépítményi rendszer 
sokszorozza az eredő hibát. Ugyanis Univerzumunk 
múltjában a végtelen Ős/energia „maximális” sűrűségű 
állapota létezett a maga tulajdonságaival. Ld.: Új 
TF/III/M/Előszó. 

HE/44.„... honnan származunk és merre tartunk? Ezekre 
a kérdésekre Hawking azt a választ tartja meg-
felelőnek, hogy a világmindenséget nem teremtették, 
és nem is fog megsemmisülni: egyszerűen csak 
létezik. Ennek az elgondolásnak a leírásához bevezeti 
a képzetes idő fogalmát, amelyet azonban nehezen 
tudok követni (ezt a könyvismertetés írója vallja be. 
Azonban ha Hawkingnak tényleg igaza van, és 
tényleg sikerül kidolgozni egy teljes, egyesített 
elméletet, akkor valóban megismerjük Isten 
gondolatait. (Az Isten gondolataira vonatkozó utolsó 
mondatot a korrektúrák során majdnem kihúztam. Ha 
megteszem, talán csak fele annyi könyvet sikerült 
volna eladni.)” 
Új TF: Részben a könyvismertetésből idéz. Feltehetően a 
záró-jeles rész származik Hawkingtól. Célszerű ezt a két 
mondatot külön-külön átgondolni. A megvilágítás az 
Einstein álma könyvcím és a rokon Isten gondolatai az 
anyagi érdekösszefüggést is kiemelheti. 

HE/46. „A filozófusok, akiknek az ilyen jellegű kérdések 
tanulmányozásával és megvitatásával kellene 
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foglalkozniuk, nem rendelkeznek megfelelő 
matematikai ismeretekkel ahhoz, hogy a modern 
elméleti fizika fejlődésével lépést tudjanak tartani.” 
Új TF: Einstein valamikor valahol hasonlóan nyilvánította 
ki: A fizikus gyenge filozófus, a filozófus elégtelen fizikus. 
Dr. Hawking azt állítja, hogy „A tudományfilozófusok 
nagy része szakmájában sikertelen fizikus, aki nem 
képes új fizikai elméletek kidolgozására, hanem 
ehelyett inkább a fizika filozófiai kérdéseivel 
foglalkozik.” 
„Lehet, hogy egy kicsit keményen bánok a 
filozófusokkal, de ők sem viselkednek túl kedvesen 
velem. Elméleteimet naivnak és együgyűnek 
nyilvánították.” 
Új TF: Nem ok nélkül. 

HE/48-49. „Hogyan lehet a realitás filozófiánk alapja, ha 
elméleteinktől függ, hogy mit tekintünk reálisnak?” 
„... a világegyetem esetében elmélet nélkül 
egyszerűen nem tudjuk felismerni, mi a valóság, a 
realitás.  
Új TF: Dr. Hawkingnak fel kell hívni a figyelmét 
Epikurosz ma is megszívlelendő szavaira: „A csalódás 
és a tévedés oka mindig a hozzágondoltban van.” 
„Ezért az a véleményem, amit egyébként együgyűnek 
és naivnak nyilvánítottak, hogy a fizikai elméletek 
egyszerűen matematikai modellek, amelyeket a 
kísérleti eredmények leírására használunk. Egy 
elmélet akkor jó, ha modellként elegáns, ha 
nagyszámú megfigyelést helyesen ír le, és ha képes 
előre jelezni újabb megfigyelések eredményeit. Ezen 
túlmenően nincs értelme feltenni azt a kérdést, hogy 
megfelel-e a valóságnak, mivel nem tudjuk, mi az 
elmélettől független valóság.” 
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Új TF: Nem az elmélet szüli a valóságot. Az 
elméletnek valóság megismerését kell, szolgálnia. Ha 
nem tudja mi az elmélettől független valóság, a minősítés 
Reá, illetve a megfigyelőre vonatkozik. Azonban ez a 
körülmény nem változtatja meg, még csak nem is 
befolyásolja a Természet rendjének egyetlen tényezőjét 
sem, kivéve azt a megfigyelőt aki elhiszi. 

HE/50-51. „Véleményem szerint a modelltől független 
valóságba vetett hit az alapvető oka annak, hogy a 
tudományfilozófusoknak a kvantummechanika és a 
határozatlansági elv problémát jelent. Vegyük a 
Schrődinger macskájának nevezett híres gondolat-
kísérletet.” néhány tudományfilozófus azzal érvel „... 
hogy a macska nem lehet félig halott, félig pedig élő, 
ugyanúgy ahogy félig terhes sem lehet senki. 
Problémájuk onnan adódik, hogy hallgatólagosan a 
valóság klasszikus fogalmát alkalmazzák, amely 
szerint minden dolog egyetlen meghatározott 
előzmény következménye. A kvantummechanika 
lényege viszont éppen az, hogy a valóságot másképp 
szemléli. Eszerint a dolgoknak nem csak egyetlen, 
hanem az összes lehetséges történelme létezik.” 
Új TF: Ez olyan „hozzágondolt” schrődingeri és 
hawkingi állítás, amely elméleti rendszerük 
hibájának egyik gyökerét képezi. 
„Schrődinger macskájának esetében a doboz 
kinyitása előtt két nagyobb valószínűségű múlt 
létezik. Az egyikben a macskát lelövik, a másikban a 
macska életben marad. A kvantumelmélet szerint 
mindkét lehetőség fennáll. Néhány filozófus azonban 
ebbe nem tud belenyugodni, mert vakon feltételezi, 
hogy a macskának csak egyetlen múltja lehet.” 
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Új TF: E filozófusokkal egyet kell érteni. Ld.: HE/134-
135. 
„Az idő jellege is olyan terület, amelynek esetén a 
fizikai elméletek határozzák meg a valóságról alkotott 
fogalmainkat.”  
Új TF: Ez ugyancsak tévedés. 
„Régebben magától értetődőnek tekintettük, hogy az idő örökké 
előrehalad, bármi történjen is. A relativitáselmélet azonban 
összekapcsolta az időt a térrel és kimondta, hogy a 
világegyetemben található anyag és energia hatására mind az idő, 
mind a tér torzulhat, azaz görbült lehet.” 

Új TF: Einstein relativitáselmélete nem kitalálta, hanem 
felfedezte a Természet valóságát. 
„Ha oksági viszonyról vagy teremtésről beszélünk, 
hallgatólagosan feltételezzük, hogy az idő az 
ősrobbanás szingularitása előtt is létezett. Huszonöt 
éve tudjuk, hogy az időnek Einstein általános 
relativitás-elméletéből következően tizenötmilliárd 
évvel ezelőtt egy szingularitásban kellett kezdődnie. A 
filozófusok azonban még mindig nem tudták ezt 
felfogni.” 
Új TF: Nem volt szingularitás. Univerzumunk 
Ősrobbanásakor nem a végtelen energia térfolyamat, 
időfolyamat, szervezettségfolyamat kezdődött, hanem 
Univerzumunk létformájának téridőszervezettség-
folyamata, amely a létforma átfordulásáig tart. Ezek után 
fel kell tenni a kérdést: Ki az aki nem tud felfogni? 
„Még ennél is rosszabb a helyzet a képzetes 
(imaginárius) idő matematikai fogalma körül, ...” 
Új TF: Képzetes idő a Természet rendjében nem létezik. 

HE/52. „... nem lényeges, hogy a hallgatóság vagy az 
olvasó érti-e a relativitáselméletet és a kvantum-
mechanikát, sőt még az sem, hogy a két elmélet 
egyáltalán helyes-e.” „...a világegyetem megértésének 
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egyetlen módja /.../, amely az elméletet modellnek 
tekinti. Bízom benne, hogy sikerülni fog olyan 
ellentmondásmentes modellt találnunk, amely 
mindent leír a világegyetemben. Ha ez bekövetkezik, 
valódi diadalt jelent majd az emberiség számára.” 
Új TF: Tehát Dr. Hawking úgy gondolja, hogy a Plebs 
számára teljesen mindegy, hogy érti-e a két elméletet. Az 
is mindegy, hogy azok helyesek-e vagy sem, csak 
tekintse az elméletet olyan modellnek, amely a 
Világegyetem megértésének egyetlen módja. Ő bízik 
abban, hogy talán sikerül ellentmondásmentes modellt 
találni, amely mindent leír a Világegyetemben és ez 
diadalt jelent majd az Emberiség számára. 
Dr Hawking mélységesen lebecsüli hallgatóságát és 
olvasóit. A két elmélet egyesítése lehetetlen. A 
kvantummechanika felépítményi rendszere hibás. Olyan 
emberi elmélet nem létezhet, amely a hawkingi 
elképzelés szerint mindent leír a Világegyetemben. Erre 
még az Új TF Mindenség elmélete sem képes, amely 
korlátozott körűen valóban átfogja a valóságot. Ld.: Új 
TF/IV/M/10. Az Új Természetfilozófia által feltárt 
igazságok ellenőrzése. 

HE/54. „... ha a teljes egységes elmélet birtokába jutunk, 
akkor is csak a legegyszerűbb esetekben tudjuk majd 
megoldani.” „Ahogy Dirac rámutatott, egyenlete ‚a 
fizikában szinte mindennek, a kémiában pedig 
mindennek’ az alapját képezi. Az egyenletet azonban 
csak a legegyszerűbb probléma, a hidrogénatom 
esetében tudjuk megoldani, ez pedig mindössze 
egyetlen protonból és egyetlen elektronból áll.  
Bonyolultabb több elektromos atom vagy több atom-
magot tartalmazó molekulák esetében közelítésekhez, 
vagy kétes értékű becslésekhez kell folyamodnunk. 
/.../ egzakt megoldásnak még a látszatával is fel kell 
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hagynunk. Bár elvileg minden egyenletet ismerünk, 
amelyek az egész biológiát leírják, mégsem sikerült az 
emberi viselkedés tanulmányozását az alkalmazott 
matematika egyik ágává redukálnunk.” 
Új TF: A természet matematikája a Természet általános 
rendszernyelve. Nem az Ember matematikája a 
meghatározó, hanem a Természet rendje és működése. 

HE/55. „Valójában úgy tűnik, hogy sem a kezdeti 
feltételek, sem az elmélet paramétereinek értékei nem 
tetszőlegesek, hanem nagyon is gondosan vannak 
kiszemelve vagy megválasztva.” 
Új TF: Ehhez ismerni kell a minden 
„téridőpillanatban” örökölt kozmikus kódot, 
környezeti feltételeket, a kezdeti feltételeket. El kell 
fogadni a folyamatos teremtés tényét és a helyzet 
megvilágosodik. 

HE/58. „A kvantumelmélet alapvető posztulátuma a 
Heisenberg-féle határozatlansági reláció, amely azt 
mondja ki, hogy bizonyos mennyiségpárokat, például 
egy részecske helyét és impulzusát nem lehet 
egyidejűleg tetszőleges pontossággal mérni. Az atom 
esetében ez azt jelenti, hogy az elektron a legkisebb 
energiájú állapotában (ami az atommagban lenne) 
nem lehet nyugalomban, mert ekkor a helye is (a 
magban), és a sebessége is (zérus) pontosan 
meghatározott lenne.” 
Új TF: A következtetés hibás. Az a körülmény, hogy 
valamely létezőnek a helyét és impulzusát nem lehet 
egyidejüleg tetszőleges pontossággal mérni, az nem a 
megfigyelt létezőt, –pl.: az elektront– minősíti, hanem a 
megfigyelő képességeit. E képességek hiánya semmit 
sem változtat a valóság működésén. Ez akkor is így van, 
ha kútba estek Schrődinger és Hawking megtévesztő 
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gyönyörűséggel megfogalmazott állításai. Nem a 
kvantum elmélet az oka annak, hogy soha 
semmilyen létező nincs nyugalomban, hanem a 
Természet működése. 

HE/64-65. „... a klasszikus általános relativitáselmélet 
megengedi olyan téridő-szingularitások feltételezését, 
amelyekben a gravitáció végtelen erőssé válik. Ezek 
/.../ a múltban, a világegyetem jelenlegi tágulásának 
kezdeti /.../ szakaszában fordultak elő, a jövőben 
pedig /.../ talán az egész univerzum 
összehúzódásakor játszanak szerepet.” 
„A szingularitások megjelenése arra enged 
következtetni, hogy a klasszikus elmélet érvényét 
veszti. Arra azonban semmilyen jel sem utal, hogy 
mindaddig, amíg a kvantumgravitációs effektusok 
jelentőssé nem válnak, az elmélet felmondaná a 
szolgálatot. Így a gravitáció kvantumelmélete az 
univerzum korai szakaszának leírásakor válik 
lényegessé, és ekkor –az antropikuselv igénybevétele 
nélkül–magyarázatot ad a kezdeti feltételekre. 
Új TF: Ez nincs így. A gravitáció az Ős/energiával együtt 
végtelen, de nem végtelen erősségű.  
Idézet Dr. Hawking saját megfogalmazásával: „1970-ben 
Penrose-zal végre bebizonyítottuk, hogy valóban 
léteznie kellett Nagy Bumm típusú szingularitásnak.” 
„Eléggé ironikus tehát, hogy /.../ most éppen én 
szeretném meggyőzni a többi fizikust, hogy valójában 
nem is volt szingularitás a világegyetem kezdetén.” 
„Milyen távlati lehetőség rejlik a gravitáció kvantum-
elméletének kidolgozásában, és a másik három 
kölcsönhatással való egyesítésében? Úgy tűnik, hogy 
a legnagyobb reménnyel az általános relativitás-
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elmélet kiterjesztése, az ún. szupergravitáció-
elméletek meg-alkotása kecsegtet.” 
Új TF: A jelenleg felismerhető kölcsönhatások száma öt. 
A Dr Hawking által felsorolt négy kölcsönhatást 
meghaladóan az ötödik a szubjektív aktivitás, amely 
minden rendszer, minden létező elválaszthatatlan sajátja. 
A Gravitáció és a Szubjektív Aktivitás az Ős/energia 
végtelen feszültségével egyidős. A további három 
kölcsönhatás létrejötte és megszűnése az Univerzum 
Ősrobbanásának 100 MD°C feletti hőmérsékletével és 
összefüggően csökkenő hőmérsékleti küszöbszintjeivel 
függ össze. Ellenőrizhető, amennyiben az Ember elő 
tudja állítani, vagy meg tudja figyelni a Természetben 
ezeket a hőmérsékleti küszöbszinteket. Ld.: Stewen 
Weinberg munkáját. Vagy a Szubjektív Aktivitás 
vonatkozásában az Új TF/I/M/6. f.. 
„Ez az elmélet szakít a feles spinű részecskék által 
képviselt ‚anyag’ és az egész spinű részecskék által 
képviselt ‚kölcsönhatás’ kettősségével.” 
Új TF: Az elmélet akkor jó, ha a valóságnak megfelel. A 
valóságban nincs külön sem szervezettség független 
anyag, sem létező-független kölcsönhatás. Csupán 
természeti funkciókba, létformákba és viszonyaikba 
tárgyiasult energiarendszer-folyamat létezik. 

HE/66. „Bár még nem rendelkezünk a gravitáció 
kvantumelméletének véglegesnek mondható 
változatával, nem is beszélve a többi kölcsönhatással 
való egyesítéséről, de már van néhány olyan 
elképzelésünk, amelyet majd ennek teljesítenie kell. 
Az egyik ilyen elképzelés szerint a gravitáció 
kapcsolatban áll a téridő kauzális szerkezetével, 
vagyis a gravitáció meghatározza, hogy mely 
események lehetnek egy-mással oksági 
kapcsolatban.” 
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Új TF: A gravitáció és kölcsönhatások viszonya fentebb 
az ad. 64-65 pontnál kifejtésre került. A gravitáció és 
téridő kapcsolata nem ilyen egyszerű. Abból kell kiindulni, 
hogy gravitáció nem létezik energiarendszerfolyamat 
nélkül. A téridőszervezettség-folyamat és a gravitáció a 
végtelen Ős/energia folyamattal egyidős és egymástól 
elválaszthatatlanok. Az Ősrobbanás nem járt 
szingularitással és e folyamatok, más folyamatokkal 
együtt Univerzumunk és minden létezője 
„téridőpillanatainak” kozmikus kódja szerint öröklődtek át. 

HE/71 „... napjainkban az N=8 szupergravitáció-elmélet 
az egyetlen jelölt. Az elkövetkező néhány évben 
valószínűleg még számos kritikus számítást kell majd 
elvégezni, és még az is kiderülhet, hogy az elmélet 
nem is megfelelő.” 
Új TF: Nem a számítás határozza meg a Természetet, az 
ember matematikája csupán a Természet 
matematikájának része lehet. Ld.: a IV/45-47 oldalakat. 

HE/72-73.„A huszadik század első éveiben két új elmélet 
teljesen megváltoztatta a térről és időről valamint  
magáról a valóságról alkotott felfogásunkat. 
Napjainkban, több mint 75 év elmúltával még mindig a 
belőlük levonható következtetéseken dolgozunk, és 
megpróbáljuk őket olyan egységes elméletté össze- 
kapcsolni, amely minden jelenséget leír majd a 
világegyetemben. Ez a két elmélet az általános 
relativitáselmélet és a kvantummechanika.”  
Új TF: Az Új Természetfilozófia felfogása szerint a leírt 
módon ilyen összevont elmélet nem alkotható meg.  
„Az általános relativitáselmélet az anyag és az idő fogalmát 
tárgyalja, valamint azt, hogy nagy léptékű jelenségek esetén hogyan 
görbül a tér és az idő a világegyetemben található anyag és energia 
hatására.” „A kvantummechanika ezzel szemben a rendkívül kis 
méretek tudománya. Magában foglalja az úgy-nevezett 
határozatlansági elvet, amely kimondja, hogy ugyanabban az 
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időpontban nem lehet valamely részecske helyét és sebességét is 
pontosan meghatározni; minél pontosabban mérjük az egyik 
mennyiséget, annál kisebb pontossággal mérhető a másik.” 

Új TF: Azonban, ha folytatjuk, az alapvető hiba most 
következik: 
„Mindig megmarad a bizonytalanság vagy 
véletlenszerűség, ami alapvetően befolyásolja az 
anyag kis méretekben megnyilvánuló viselkedését.” 

Új TF: A bizonytalanság vagy véletlenszerűség nem 
az „anyag” viselkedésében, hanem a megfigyelő 
mérési pontatlanságában jelentkezik.  
Szubjektum – objektum, illetve megfigyelő és megfigyelt 
viszony az általános relativitáselmélet és a 
kvantummechanika létezőire egyaránt vonatkozik. Nincs 
véletlen csupán a megfigyelő nem lát a megfigyelt 
objektumba –nem láthatja pontosan a megfigyelt egyedi 
külső és belső környezeti helyzetével összefüggő 
szükségleteit, képességeit, problémamegoldó döntési 
szabadságfokát, stb. Ezért nem tudja előre pontosan 
meghatározni a viselkedését. Azt csupán külső 
megfigyelés alapján, kvantumstatisztikai módszerrel tudja 
valószínűsíteni. Javasolható az Új TF/II/M/1. fejezet 
hozzáolvasása. 
„Einstein /.../ fontos szerepet játszott a 
kvantummechanika kifejlesztésében is.” 
Új TF: Ez nincs pontosan így. Csupán az Einstein 
számára Nobel Díjat eredményezett felfedezéssel és nem 
a tévesen ráépített konzekvenciák kialakításával /LD.: 
HE/79. Nem fogadható el a bizonytalanság és 
véletlenszerűség hozzákapcsolása. Ugyan Ő maga nem 
jött rá, hogy a ráépítők hol követték el a hibát, de 
tiltakozása ismert az egész világon:” 
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HE/77. „Az általános relativitáselmélet Einstein által felírt 
eredeti egyenleteiből következik, hogy a világegyetem 
vagy tágul, vagy összehúzódik.” 
„Einstein idejében az volt az általános felfogás, hogy 
a világegyetem statikus.” 
Új TF: Einstein számára akkor, sem a környezeti 
tudomány sem a filozófia nem tudott segítséget adni a 
realitások megtalálásához. Úttörő munkával mindent 
magának kellett lét-formába öntenie. Az ezzel összefüggő 
helyzetben követte el –saját szavait idézve– életének 
legnagyobb tévedését a kozmológiai állandót.  
Elsőként az Ő eredeti matematikai egyenletei 
következtettek a világegyetem táguló vagy összehúzódó 
mozgására. Ez így van még akkor is, ha sem Ő sem 
tudományos környezete akkor nem tudták helyesen 
értelmezni. 

HE/78. „... tény, hogy az anyag a téridőt görbültté teszi, 
...” „... az anyag a téridő egy adott tartományának 
görbületét olyan erősen megnövelhetné, hogy az 
önmagába záródna,...” 
Új TF: Az első mondat esetében az anyag szó helyett 
tárgyiasult energia szóhasználat javasolható.  
A második mondat tartalma korlátozott körűen csak az 
Ős/robbanás esetében állhatna fenn, azonban 
Univerzumunk még ebben az esetben sem szakadhat el 
a Világegyetem többi részétől és a saját 
téridőszervezettség folyamatától. A fekete lyukak 
témaköre még kellően nincs feltárva. Azonban feltehetően 
az Univerzum szerves részeként természeti korlátok 
között léteznek. A fekete lyukaknak is rendelkezniük kell –
a Természet rendje szerinti, a természeti funkciójuknak 
megfelelő külső- és belső környezetfolyamatokkal és 
saját téridőfolyamattal. A szervezettségüknek megfelelő 
létszükségletreakció-akcióikkal. Az Univerzum teljességét 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

268 
 

érintő technikai rendet ld.: I/25-60, 71, 81-84, 87-90 
oldalakon. 
Minden energiarendszerfolyamat külső és belső 
környezetének határán –a természeti funkcióval és 
szervezettséggel összefüggő formában– a létező tere 
önmagába zárul.  
Amikor Univerzumunk energiarendszer folyamata 
energia-sűrűségének, hőmérsékletének, nyomásának, 
forgási sebességének feszültsége –esetleg más ellenerők 
hatásával együtt– Ősszubjektumában elérte az 
antigravitáció feszültségének maximális határát, létre jött 
az antigravitációs Ősrobbanás. 
Gravitáció nem létezik Ős/energia, 
energiarendszerfolyamat és annak megfelelő környezeti 
tér - idő és saját téridőszervezettség-folyamat nélkül. 

HE/81.„A Heisenberg-féle határozatlansági elv 
megmutatta, hogy egy rendszer helyzete nem 
mérhető meg pontosan, ezért az adott rendszer 
jövőbeli viselkedése sem jelezhető előre pontosan. 
Mindössze a különböző lehetséges kimenetelek 
valószínűségét lehet meghatározni.” 
„Ez a véletlenszerűség, ez a statisztikus faktor 
nyugtalanította Einsteint. Nem akarta elhinni, hogy a 
fizikai törvények nem képesek pontosan és 
egyértelműen előre jelezni az események 
kimenetelét.” 
Albert Einsten 1942-ben így írt barátjának Hans Műhsam 
orvosnak: „Magányos agglegénnyé váltam, (...) de még 
fanatikusabban dolgozom, mint régebben és dédelgetem 
azt a reményt, miszerint sikerül megoldanom az egységes 
fizikai tér régen gyötrő problémáját.” „lehetséges, hogy 
megélem e szép időket és egy pillanatig valami olyasmit 
láthatok, mint az ígéret földje...” 
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„De akárhogy is nézzük, minden azt bizonyítja, hogy a kvantum 
jelenség és a határozatlansági elv elkerülhetetlen és a fizika minden 
területén jelen van. 

Új TF: Ez nem pontosan így van: 
ad. első bekezdés: A heisenbergi határozatlansági elv 
igaz, de csupán a megfigyelő számára. Azonban a 
valóság egyetlen mozzanatának megváltoztatására sem 
alkalmas. 
ad. második bekezdés: Einstein nem vette észre a hibát. 
A filozófiától nem kapott segítséget, pedig valahol 
megérezte, hogy a helyes választ a filozófia területéről 
kaphatja meg. Megfogalmazáshoz csupán az Új TF által 
felfedezett Szubjektum–objektum relativitás viszonyokat 
kellett volna megértenie. 
ad. 3. bekezdés: Az Einstein által felfedezett és számára 
Nobel-díjat eredményezett kvantum jelenség, valamint a 
heisenbergi határozatlansági elv –ad első bekezdésben 
leírt része– nem csupán a fizika területén, hanem a 
létezés teljes keresztmetszetében jelen van. 
„Einstein problémái a kvantummechanikával és a 
határozatlansági elvvel részben onnan származtak, hogy 
abból a közönséges mindennapi elképzelésből indult ki, 
amely szerint az anyagi rendszereknek meghatározott 
előzménye, története van.” 

Einstein álláspontja minden rendszerre kibővítve ma is 
helytálló. 

HE/82. Feynman nevéhez fűződik a lehetőségek szerinti 
összegezés fogalmának kidolgozása. „Ennek alap-
gondolata az, hogy egy adott rendszernek a téridőben 
nemcsak egyetlen előzménye, történelme van, mint 
ahogy közönséges körülmények között a klasszikus, 
nemkvantum-elmélet szerint feltételeznénk, hanem 
minden lehetséges történelem előfordul. 



Kiss Miklós V./m. – Az energetizmus filozófiája 

270 
 

Új TF: Ilyen nem létezik. A lehetőségek világából a 
létező téridőszervezettség folyamatának minden 
„téridőszervezettség-pillanatában” csupán a 
kiválasztott világ nyeri el az ok-okozati létezés 
lehetőségét. A többi lehetőség bezárul a létezés 
lehetősége előtt, így történetük sem lehetséges. 

HE/84-85. „A kvantumelméletből talán még az is 
következhet, hogy a történetek nem szükségszerűen 
egy meghatározott időbeli kezdőpontban, az 
ősrobbanáskor induló teremtési pontban kezdődtek.” 
Ez a probléma jóval nehezebb, mivel megoldásához a 
kvantumelméletet nem csupán a téridő adott 
színterében levő részecskék útvonalára, hanem 
magának a téridőnek a szerkezetére kell alkalmazni. 
Ehhez olyan módszerre van szükség, amellyel a 
lehetőségek szerinti összegezés nemcsak egyes 
részecskékre, hanem a tér és az idő teljes 
felépítményére elvégezhető. 
Egyenlőre még nem tudjuk, hogyan lehet ezt az 
összegezést megfelelően elvégezni, de ...” 
Új TF: A téridőfolyamat „téridőpillanata” a végtelen 
Ős/energia működtető feszültség 
rendjéből következő kozmikus úton; 
−Univerzumunkba az Ősszubjektum Ősrobbanásán 
keresztül− ok- okozati úton vezet minden 
létező jelenfolyamatáig 
„... könnyebb a történetek összegezését elvégezni, ha 
nem valós, reális , hanem imaginárius időben 
dolgozunk.” 
Új TF: A feynmani-hawkingi elmélet valóságidegen. 
Ennek bizonyítására vizsgáljuk meg a téridő szerkezetét. 
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A téridőfolyamat adott rendszer, illetve létező jelenéből a 
jövőjébe tartó útjának jelenfolyamata. A színterében lévő 
rendszerkomponensek –önmaguk számára 
hierarchikusan felépített rendszerek szintén saját 
téridőszervezettség folyamatokkal rendelkeznek és 
minden téridőszervezettség folyamatnak más-más a 
szerkezete. Biztonsággal megállapítható a létező 
téridőszervezettség változás-folyamata létformájának 
kezdetétől a végéig tart, és téridőszervezettség 
folyamatának minden „téridő-pillanata” a megelőzőre 
épül. Az ún. képzetes imaginárius téridőfolyamat 
a valóságban nem létezik. Hawking csak a 
gondolatvilágában kerülheti el az Ősrobbanások 
láncolatát a valóságban nem. Az Univerzum és 
minden rendszerkomponensének 
változás-folyamata ok-okazati alapon álló 
folyamatos alkotás bázisára épül. 
„A képzetes idő használata miatt a filozófusok 
részéről is igen heves támadások értek. /.../ Azt 
hiszem, ezek a filozófusok nem tanultak a történelem 
leckéiből. /.../ nyilvánvalónak számított, hogy az idő 
minden megfigyelő számára azonos sebességgel 
halad, de Einstein óta el kell fogadnunk, hogy az idő a 
különböző megfigyelők számára különböző 
sebességgel múlik. Az is vitathatatlannak tűnt, hogy a 
világegyetemnek csak egyetlen történelme van, de a 
kvantummechanika felfedezése óta úgy kell 
tekintenünk, hogy az összes lehetséges történelem 
figyelembevételére szükség van. 
Új TF: A hawkingi képzetes téridőfolyamat a Természet 
rendjében nem létezik. A filozófusok támadásaival egyet 
kell érteni. Az alapvető különbség, hogy az einsteini 
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példa valóság értékű, a képzetes idő és a 
hozzáfűzött konzekvenciák valóság-idegenek.  
A létrendszerek valóságos történetével sem tud 
megbirkózni Dr. Hawking, nemhogy azzal a 
képtelenséggel, amit a létrendszerek összes lehetséges 
történelmeinek figyelembevételéről ír. Állításával azt 
bizonyítja, hogy fogalma sincs, sőt el sem tudja 
képzelni a létrendszerek lehetséges történeteinek 
számát, nemhogy az általa feltételezett és 
szükségesnek minősített lehetséges történetek 
eseményeit és konzekvenciáit, stb.  

HE/93. „... a tudomány meg tudja mondani, hogy a 
világegyetemnek volt kezdete, de nem tudja 
megmondani, hogyan kellett az univerzumnak 
keletkeznie: ehhez már Istenhez kellene folyamodni.” 
Új TF: Feltárta, javasolható az Új TF/III/M/3. és az Új 
TF/VI/M/10 fejezetek elolvasása. 

HE/95. „A kvantumgravitáció esetében Feynman 
elképzelése a lehetőségek összegezéséről azt jelenti, 
hogy a világegyetem lehetséges történelmei, azaz 
különbözőképpen görbült téridők szerint kell 
összegezni. Ez a világegyetem és minden benne lévő 
objektum történelmét jelenti.” 
Új TF: Dr. Hawking és Feynman még egy kacsa 
hierarchikusan felépített rendszerkomponens –önmaga 
számára rendszer– tényleges és lehetséges történelmeit 
sem tudnák összegezni, nemhogy ugyanezt az 
Univerzum létezőire. 
„A világegyetem állapotának kizárólag nem 
szinguláris történelmek szerinti összegezéssel való 
meghatározása bizonyos értelemben annak a részeg 
embernek az esetéhez hasonlítható, aki a kulcsát egy 
lámpaoszlop alatt keresi: valószínűleg nem ott 
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vesztette el, de ez az egyetlen hely, ahol reménye van 
arra, hogy megtalálja.” 

Új TF: Már csak az a kérdés, hogy ki a részeg?! 
HE/98-99. „Valós időben úgy tűnne, hogy a világegyetem 

nagyon kis sugarú tágulásba kezd. Kezdetben a 
tágulás ún. inflációs folyamat: a világegyetem mérete 
a másodperc tört része alatt megduplázódna, ...” „Az 
infláció azért is jó volt, mert szó szerint szinte a 
semmiből létrehozta mindazt, amit az univerzum 
tartalmaz. Amikor az univerzum egyetlen pont volt, /.../ 
semmi sem volt benne.” 
„De honnan származik az, az energia, amelyből az 
anyag keletkezett? Az univerzum gravitációs 
energiájából kölcsönbe!” 
Új TF: Pontatlanul és ellentmondással fogalmaz. Olyan 
pont nem létezik, amelyben nincs semmi. A szinte 
semmi nem semmi. Ha a rendszerek miriádjaihoz 
hasonlítjuk a hawkingi pontot, az Ősszubjektum Egy 
rendszere nem szinte semmi, különösen akkor nem, ha a 
megelőző Univerzum minden tárgyiasult energiája 
beleértve a gravitációt is az EGY rendszerbe olvadt 
Ómega-Alfa állapotban létezik. 
Amikor Univerzumunk –Ősrobbanását 
megelőző pillanatban– egyetlen pont volt, a 
megelőző Univerzum energiájának végállapotában = 
Ősszubjektumunk minimális tér állapotában, maximális 
forgási sebességű, maximális hőmérsékletű, maximális 
sűrűségű tiszta energiából állott megfelelő gravitációval, 
maximális nyomáson. Majd amikor a gravitáció erejét 
meghaladták az ellenerők, bekövetkezett az 
antigravitációs Ősrobbanás, az Ómega-Alfába történő 
átfordulása. 
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HE/100. „Jelenleg széles körben elfogadott, hogy a 
világegyetem jól meghatározott törvények szerint 
működik.” 
Új TF: Ismétlődően keveri a Világegyetem és Univerzum 
szóhasználatát. Mindkét fogalom más valóságot 
tartalmaz. Ld.: a III/10-11. oldalakon. 
A Világegyetem és Univerzumunk nem véges emberi 
„törvények”. A Természet rendje szerint funkcionálnak. 
Univerzumunk rendszer, és minden létezője-, így pl.: a 
fekete lyukak is rendszerkomponensei, de önmaguk 
számára ők is Szubjektumként működnek. Azonban a 
megfigyelő számára ők is objektumként funkcionálnak. 

HE/112. „Úgytűnik, hogy Einstein kétszeresen is 
tévedett, amikor kijelentette, hogy ‚Isten nem 
kockázik’. A fekete lyuk sugárzásával kapcsolatos 
vizsgálataink arra utalnak, hogy Isten nemcsak 
kockázik, de néha még olyan helyre is dobja a kockát, 
ahol azokat látni sem lehet.” 
Új TF: Dr. Hawking ismét elkövette az alapvető hibát, 
hogy a heisenbergi határozatlansági elv megfigyelőre 
vonatkozó bizonytalanságát reálisan működőre 
alkalmazza. Pedig tudományapostoli helyzeténél fogva 
éppen az Ő feladata lett volna a reális valóság feltárása 
és, hogy ne vigye tévútra a tekintélytisztelőket. 
A feltételezése valótlan. –Einstein is tévedhetett volna,– 
de a Hawking által állított esetekben sem egyszer, sem 
kétszer nem tévedett. 

HE/118. „Mindaz, amit eddig ismertettem, az Einstein 
általános relativitáselméletének segítségével végzett 
számításokon alapszik.” 
Új TF: Gusztustalan csúsztatás. A saját véleményét 
írta le. Vagy nem meri sajátjának sem vallani. Einstein 
elmélete kizárja a véletlen, a képzetes idő, a lehetséges 
történelmek feynmani hawkingi schrődingeri létezésének 
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lehetőségét, a lehetőség szerinti történelmek 
összegezésének szükségességét és lehetőségét is.  
A „... tapasztalati forrástól nagy távolságban 
vagy, sok ‚absztrakt’ behatás után a 
matematikai tárgyat a degenerálódás fenyegeti” 
– írja Neumann, majd így folytatja: „Mindenesetre 
bármikor következik is be ez az állapot, 
számomra az egyetlen megoldásnak látszik a 
megfiatalító visszatérés a forráshoz: a többé-
kevésbé tapasztalati eszmék 
újragondolásához.” 
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14. A Mindenség Istene. /Az Új TF IV/9. fejezetéből/ 
 
Miatyánk ki a mennyekben vagy 
Szenteltessék meg a Te neved 
Jöjjön el a Te országod 
Legyen meg a Te akaratod 

Ez a fohász az Istenhez szól és nagyon sok ember 
imádkozza a Földön. A történelem tanúsítja, hogy az Ember 
mindvégig kereste a maga felett álló, mindenre ható „égi” 
hatalmat. E hatalom mindentudó értelmét és akaratát érezte 
megnyilvánulni létezésének minden pillanatában.  

Carl Gustav Jung: Gondolatok a látszatról és a 
létezésről c. könyvének 106. oldalán olyan egyszerűen és 
találóan ír erről az érdekfeszítő témakörről, hogy Önökkel is 
meg szeretném ismertetni: „... 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, ..." 

Erről is szól ez a könyv. Ebben a nem könnyű 
munkában nyújtottak méltó segítséget a hosszú ideig 
Rómában élt tudós Békés Gellért gondolatai. 

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

Ezzel azonban akadályozták, hogy az Ember 
látókörének kibővülésével, a történelmi viszonyok 
változásával együtt az Istenképek is változhassanak. A 
kapcsolatos feszültségek pusztító válságokat okoztak /pl: 
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bálványimádás, Nap Isten hit, több Isten hit, egy Isten hit stb, 
stb./  

Az Embert története során mindvégig áhítattal töltötte el 
a Valóság fenségessége és látszólag szövevényes, 
megismerhetetlen szerveződése; a környezetével 
együttműködő általa megismert és ismeretlen jelenségek 
világa. Keresték a közös alapot, amelynek segítségével 
érthetővé válnak a dolgok és a világ. 

A Természet csodálatos rendjét; teremtő Istenek, vagy 
Isten művének tekintették. Különböző istenképeket és 
hozzájuk elképzelt viszonyrendeket alkottak. Ezeket a más-
más felkészültséggel készített „vallásfilozófiákat", –amelyeket 
az intézménye védett vallások képviselői fogalmaztak meg,– a 
maguk korában vallási dogmákká avatták. 

A saját koruk elképzeléséhez merevedett állításaik nem 
tudtak változni az idő, és a természetet mindjobban 
megismerő Ember látókörének, egyre bővülő tudásának 
változásával. Ezért mind több olyan ellentmondás keletkezett, 
amelyek a különböző történeti istenképek és vallásfilozófiák 
bukásához vezettek. 

A jelenlegi helyzetben mindinkább érzékelhető, hogy az 
évezredekben is kifejezhető múltban dogmatizált 
vallásfilozófiák, 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. 

Találóak a 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 hétköz-
napok felületi valóságán túl, valamilyen a létezésben rejlő 
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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." 

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. 
De hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy a vallás- 

a tudományos megismerés-, és a Világmindenség számára is 
elfogadható legyen? 

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

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

Ennek során sok olyan tulajdonságra talált, amelyek a 
végtelen Mindenség vélt, vagy valóságos jellemzői. Azonban 
megfelelő megértésükre, általánosításukra és rendszerbe 
fogásukra teljességében –a már ismertetett okok miatt– nem 
került sor. A szükséges természeti tudás és megfelelő 
módszer hiányában nem volt képes megtalálni-, 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. 
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- 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. 

- Legalább 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 mitikusságba burkolt 
teológiáival, a tudás általánosítása a feladatunk.  

A világ ésszerű rendjéből az értelem fénye sugárzik. 
Az ARSZO, mint a végtelen természeti rend és rendszer-
komponenseinek értelmes képmása a 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. 

Az együttműködés során minden közlés /hatás/ 
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 –különböző áttételeken keresztül– 
közösséget teremt Közte és a Szubjektum között. 

A LÉT, A MINDENSÉG ISTENE sajátos mivoltában 
dinamikus létezés folyamat. Hasonló gondolatot fejez ki a 
létezés biológiai szervezettségi színvonalán megnyilvánuló 
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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 
együttműködés folyamata.  

Korábban megvilágosításra került, hogy Isten fogalma 
megnevezése- szóhasználata-, az istenkép-, emberi alkotás. 
Ez a körülmény nem csökkenti Őseink megállapításainak 
értékét: Isten mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, Ő 
a Teremtő.  

Az Új Természetfilozófia e jelzők tulajdonosának létét 
szükségszerűen feltételezi. Azt állítja, hogy 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 létezőben tárgyiasul és a 
létező létezésfolyamatában nyilvánul meg. 

Minden ARSZO /É/, 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. 

A közlés /az adott és kapott hatás/, a kommunikáció 
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, ha megragadom 
közösséget teremt Közte és köztem. 
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A LÉT sajátos mivoltában a Természet egész rendjét átfogó 
dinamikus létezés. A Teremtő-, a teremtett-, a teremtés 
sajátos együttműködése. A létezőkön keresztül a LÉT 
személyes életközössége.  
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15. JEGYZETEK, IDÉZETEK, MEGJEGYZÉSEK 
 
1. Vallomások Teilhardról Róma 1984. Szent István Társulat 

Összeállította: Golen Károly. Idézet: a 29. oldalról. 
2. Idézet: Dr. Dudich Endre: A megismerés útvesztője. 1998. 

c. kéziratából. 
3. Filozófiai Kislexikon. Kossuth Kiadó. l964. 206. oldal. 
4. Szigetvári Sándor: Fogalmak dialektikája. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 1981. 45. oldal. 
5. A Kultúra Világa, Minerva. 5. kötet 569. oldal. 
6.  A Kultúra Világa. Minerva. 5. kötet 582. oldal. 
7. A Kultúra Világa. Minerva. 5. kötet 617. oldal. 
8. A Kultúra Világa. Minerva. 5. kötet 632. oldal. 
9. Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartás-kutatás. Az 

etológia alapjai. Gondolat Kiadó. 1985. 30, 33 és 117. 
oldalak. 

10. Hegel: A szellem fenomenológiája. Akadémiai Kiadó, 
1979. 84. old. 

11. Hegel: A logika tudománya. Akadémiai Kiadó, 1957. XIII-
XVI. old. Idézet az Erdei László által írt bevezetésből.  

12. Idézet Rózsahegyi Edit: Elmélet és filozófia c. könyvéből. 
Gondolat Kiadó. 1981. 12. old. 

13. A Kultúra Világa. Minerva. 5. kötet. 655. old. 
14. Fichte: Első és második bevezetés a tudománytanba. 

Fordította: Kopasz Gábor, Debrecen-Gyula. 1941. 
15. Idézet: V. A. Ambarcumjan: Az Univerzum kutatásának 

filozófiai kérdései c. könyvéből. Gondolat Kiadó, 
Budapest. 1980. 114. old. 

16. E. Schrődinger: Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, 
Bp. 1980. ll7 - ll8. old. 

17. Bertalanffy: Az általános rendszerelmélet problémái... In: 
Kindler J.-Kiss I. (szerk.). Rendszerelméleti válogatott 
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tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. 
25-35. old. 

18. Ludwig von Bertalanffy: ...ám az emberről semmit sem 
tudunk. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991. 76-78. 
old. 

19. J. I. Parnov: Végtelenek keresztútján. Kossuth Kiadó, Bp. 
1971. 255. old. 

20. László Ervin: Zene - rendszerelmélet - világrend. Gondolat 
Kiadó, Bp. 1986. 176. old. 

21. Az Új Természetfilozófia képes alapul szolgálni és 
megmutatni az utat, az eddigi eredményeket figyelembe 
vevő korszerű társadalomelmélet felépítéséhez.  
Alkalmazásának  "rendező sugárözönében"  a helyére 
kerül és új értelmet kap: 
- a kanti boldogság létezésértelme, 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 értelmében”, 
"természeti tudásában", "természeti tudatában" leli meg a 
helyét.  
- Érthetővé válik a Hegel által annyira keresett, örök 
általános-, a dialektikus mozgástörvények 
érvényesülése-, de a meg nem lelt azonos Szubjektum-
Objektum viszony, és a mozgás-, fejlődés összefüggése 
is, amely minden területen érvényes;  
- 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 természeti elosztás elvét." A Szubjektum –
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természeti képességeinek, mint a produktum 
kritériumának– bővített, vagy szűkített újraelőállítását, a 
szubjektív természeti „boldogság, vagy boldogtalanság" 
valamely formájának érvényesülését. 
A természeti munkateljesítmény –mint érték– a 
kielégített létszükséglet mértékében minősíti és 
honorálja, egyben szabályozza minden Szubjektum 
fejlődésének lehetőségét; amely –a honoráriumtól 
függő mértékben– új létszükségletek 
kiindulópontjául szolgál. Így valósul meg a Természet 
természetében a Természet igazsága.  
Ezen alapulhat a társadalom és minden 
elemének tartósan optimális fejlődése is. 

 
A lét-, mozgás- és szervezettségforma teremtése.  
A végtelen Lét –az Ősenergia–, véges lét-, működés- és 
szervezettségformákba tárgyiasult természeti funkcióval rendelkező 
létezőkként nyilvánul meg. 
A létező –az Absztrakt Reális Szubjektív Objektum– korszerű lét-, 
működés- és szervezettségformái; genetikai történetében keletkezett –a 
szükségletek által minősített– jelenbe integrálható olyan 
emléknyomokkal, amelyek sajátosan rögzültek rendszerében, 
szerkezetében, szervezettségében, természeti értelmében, 
memóriájában és környezeteiben. 
Csak a létszükséglet-folyamatban minősített –jelenbe integrálható– 
emléknyomok érhetők el a jelenben a jövő számára. A környezet és a 
létező együttműködés-folyamatában a történeti folyamat téridőben 
korszerű eredménye a korszerű létező: a Szubjektív Objektum.  
A létező lét-, mozgás- és szervezettségformái működésének –
létezésének– 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-
, megérthetővé teszi a jövő számára. 
Megjegyzendő, hogy a közös természeti nyelv –a szervezettség 
növekedésével– mind bonyolultabb saját kódrendszerekben és 
áttételeiken sajátosan érvényesül. Az így megvalósított 
teremtésfolyamat eredménye a téridőben korszerű létező; a maga 
funkciójával, potenciális tulajdonságaival és működőképességével. 
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A korszerű létforma teremtésfolyamata nem más, mint a 
jelenfolyamatban a környezet változó energiaviszonyai között a létező 
önmegvalósítása. Vezérlő ereje a környezetváltozás által gerjesztett 
saját létszükséglete, valamint szubjektív érzelem- és értelemvilága 
memóriájával és szubjektív aktivitásával. 
Az önmegvalósítás képessége minden létező örökölt 
elemi tulajdonsága;..." — tudásképesség önmaga 
megvalósítására." 
Létünk megoldatlan kérdései rámutatnak: nem az Emberiség 
természetfilozófiai célkitűzéseinek megismerése iránti szükséglete 
csökkent, vagy szűnt meg, csupán a tudománytalan spekulatív módszer 
már nem felel meg az igényeknek. 

22. Lásd a Magyar Filozófiai Szemle 1994/3-4 számában. 
23. Kifejtése megtalálható e kötet 11/1. fejezetében. 
24. FICHTE: Első és második bevezetés a tudománytanba. 

Fordította Kopasz Gábor. Debrecen-Gyula. 1941. 
25. A Új TF/III/109-113. oldalakon olvasható. 
26. V. A. Ambarcumjan: Az Univerzum kutatásának filozófiai 

kérdései. Gondolat Kiadó, Budapest. 1980. 37-38. old. 
27. J. I. Parnov: Végtelenek keresztútján. Kossuth Kiadó, Bp. 

1971. 255. old. 
28. Békés Gellért: Istenkeresés. Szent Gellért Hittudományi 

Főiskola, Pannonhalma 1991. 
29. Idézet: V. A. Ambarcumjan: Az Univerzum kutatásának 

filozófiai kérdései c. könyvéből. Gondolat Kiadó, Budapest. 
1980. 114. old. 

30. Ágh Attila: Tudományos technikai forradalom és 
művelődés. Magvető Kiadó, l977. c. könyvéből. 

31. Az Új TF/III/142-144. oldalán olvasható részletek 
STEWEN WEINBERG: Az első három perc c. könyvéből. 

32. Az Új TF/III/144-145. o. Stephen W. Hawking: Az idő rövid 
története. Maecenas, 1989. 124-126. o. 

33. Az Új TF/III/196-205. oldalán olvasható NYÍRI TAMÁS: 
Magyar Filozófusok Világtalálkozója, Bevezető, A filozófia 
haszna c. előadásának írásos anyaga reflexiókkal. 
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34. PAUL DAVIES: Isten gondolatai egy racionális világ 
tudományos magyarázata c. könyvéből vett idézetek az Új 
TF IV/21-22. oldalain olvashatók. 

35. Részletek STEPHEN WILLIAM HAWKING: Az idő rövid 
története. c. könyvéből, amelyek az Új TF II/11-13. oldalain 
olvashatók reflexiókkal. 

36. Az Új TF/III/109-111. oldalain olvasható NYÍRI TAMÁS, J. 
F. LYOTARD véleménye. 

37. Az Új TF/III/109-113. oldalain olvasható. 
38. Idézetek ILYA PRIGOGINE és szerzőtársa, ISABELLE 

STENGERS: Az Új Szövetség. A Tudomány 
metamorfózisa c. könyvéből. Az Új TF/IV/23-25. oldalain 
olvashatók. 

39. Idézetek IAN STEWART: A Természet számai. A 
matematikai képzelet irreális realitása. c. könyvéből. Az Új 
TF/IV/26-28. oldalain olvashatók. 

40. Idézetek JOHN D. BARROW: A fizika világképe. c. 
könyvéből. Az Új TF/IV/29-30. oldalain olvashatók. 

41. Amint az alábbi idézetekben olvasható az individuális 
létezőt részecskének, testnek, rendszernek, egésznek 
nevezte, amely az összetevőit is magában foglalja.  
 
A MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI FOGALOMTÁR /Intermix 
M. D. Kiadó/ c. kötet alábbi oldalain olvasható: 
201. „Valamennyi fizikai rendszer –kezdve a csillag-
rendszerekkel, egészen az atomokig, illetve az atom-
magokig– felépítése arra utal, hogy azok 
alrendszerekből állnak,...” 
121. „... a testekben elraktározott munkát a test 
energiájának (E) nevezzük és azt a munkát jelenti, 
amelyet az más testeken képes elvégezni, ha az 
energia a testben valamely erőtér, /.../ ellenében 
halmozódik fel, akkor potenciális, vagy helyzeti 
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energiára-, a gyorsulás hatására pedig kinetikus, vagy 
mozgási energiára tesz szert.” 
122. „Mayer mondta ki elsőként 1842-ben az energia 
megmaradásának elvét. Ennek értelmében a 
mechanikai, elektromos, mágneses, és hőenergia, 
valamint egyéb energiák csak az energia különböző 
fajtái. /.../ Különböző energiafajta egymásba való 
átszámítására meghatározott összefüggéseket lehet 
találni.” 
Dr. Náray–Szabó Gábor: ALKALMAZOTT KVANTUM-
KÉMIA Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. c. 
könyvének hivatkozott oldalain olvasható:  
9.  „Démokrítosz atomelméletének megalkotása óta 
tartják számon a tudományban azt az elképzelést, 
hogy a makroszkopikus testeket kis részecskékre 
lehet bontani, és néhány ilyen részecskefajtából 
valamennyi anyag felépíthető.” „A molekulák az 
összetett testek aprózása során kapott legkisebb 
részecskék, amelyek megőrzik az eredeti anyag 
tulajdonságait.” 
„A molekuláris kémia jelenségeit a kvantummechanika 
segítségével érthetjük meg.” „A matematikai megoldás 
általában olyan bonyolult, hogy jelenleg 
elképzelhetetlen egy általános algoritmus kidolgozása, 
amely valamennyi molekulára egyaránt helyes 
eredményeket ad. A molekuláris kvantummechanika, 
más néven kvantumkémia, közelítésekkel dolgozik,...” 
Az Energetizmus filozófiája alapelveinek alkalmazása 
megérthetővé teszi a keresett megoldást. 
Pl: a KÉMIAI FOGALOMTÁR /Intermix M. D. Kiadó/ c. 
kötet hivatkozott oldalain olvasható: 
11-12. „A klasszikus termodinamika szerint a halmaz-
állapotok materiálisan és energetikailag meghatározott 
rendszerek termikus, mechanikai, és kémiai 
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egyensúlyaként foghatók fel. Állapothatározónak te-
kinthető a nyomás, a hőmérséklet és a térfogat,...” stb. 
„Az állapothatározók egymással kölcsönösen 
összefüggenek. Ezt az összefüggést fejezik ki az 
állapot-egyenletek, amelyek a rendszer energia-
állapotáról, illetve rendezettségéről tájékoztatnak. /.../ 
Ilyen pl: a belső energia, az entalphia, és az entrópia.” 
97. „A hőmérséklet megváltozása a K egyensúlyi 
állandó értékét is megváltoztatja, így az egyensúlyt 
valamilyen irányba eltolja.” 
Ld.: Az Új TF III/3. fejezetet: „Világegyetemünk 
Univerzumunk Földünk és életünk rövid története”. 
Le Châtelier és Braun már 1884-88-ban kimondta, hogy 
az egyensúly helyzete külső befolyással 
megváltoztatható. E szerint az elv szerint egy külső 
hatás olyan folyamatot indít meg, amely ezt a hatást 
közömbösíteni igyekszik. 
Ez a tudományos állítás alkalmas az Új TF által felfedezett 
általános rendszererő a szubjektív aktivitás 
bizonyítására. Ld.: Új TF/I/42-48. oldalakon. 

42. ALBERT EINSTEIN: A speciális és általános relativitás 
elmélete. Gondolat. 1973. Fordította: Vámos Ferenc. A 
bevezetőt írta és a könyvet jegyzetekkel ellátta: Dr. 
Novobátzky Károly/ 

43.Ld: Új TF./É/., vagy részletesebben az Új TF/ II/1. 
fejezetében 

44. Új TF. II/8 fejezet: A környezeti együttműködés normatív 
elemei. Még részletesebben az I/5-6. fejezetekben. 

45. Természettudományi Kisenciklopédia. Harmadik kiadás. 
Gondolat, Budapest, 1987. 

46. A megoldás megtalálható az Új TF II/2. fejezetében. 
47.További érdeklődés esetén javasolható az Új TF/II/1. 

fejezetének elolvasása. 
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48. Fizikai kézikönyv műszakiaknak I-II. Műszaki Könyvkiadó 
Budapest, 1980. 

49. Dr. Jáki Szaniszló: Van-e Univerzum. Budapest 1996. A 
mű eredeti címe: Is there a Univerze? (Liverpool: Liverpool 
University Press 1993.) 

50. Dr. Jáki Szaniszló: a magyar kiadás címe ISTEN ÉS A 
KOZMOLÓGUSOK /Ecclesia Budapest. 1992. A mű 
eredeti címe: GOD and the COSMOLOGISTS Stottisch 
Academie Press Ltd. Edinburgh, 1989. Fordította: Scholtz 
Kinga/ Isten és a kozmológusok. 

51. Dr. Jáki Szaniszló:. a magyar kiadás címe: KRISZTUS, 
EGYHÁZ, TUDOMÁNY Összegyűjtött tanulmányok /KÉSZ 
JEL 1992. Fordították: Csányi Attila, Jáki Zénó OSB., 
Sághy Marianne, Scholtz Kinga, Vargha Károly./ 

52. Pier Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség /Gondolat 
Kiadó 1973. A fordítás alapjául szolgált: Pierre Teilhard de 
Chardin LE PHÉNOMĚNE HUMAIN, ÉDITIONS DU SEUIL 
Fordították: Bittei Lajos és Rónay György/. 

53. VALLOMÁSOK TEILHARD–RÓL c. kötet /SZENT ISTVÁN 
TÁRSULAT KIADÓ 1984/ / 

54. Megtalálható az Új TF/II/1. f.: A Világegyetem, a 
Természet általános rendszere és működésrendje: 
Ősszubjektum, Ősrobbanás, Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektumok és komponenseik egységes értékrendszere, 
valamint a Új TF/III/3. f.: Világegyetemünk Univerzumunk 
Földünk és Életünk rövid története c. fejezetekben. 

55. Az Ős/energia generatív univerzális 
alaprendszerfolyamat. a Teremtő és működtető 
feszültségével. Végtelen folyamatában minden 
létezőre kiterjedő értelemmel, célszerű változás 
folyamatokkal.  
Téridőszervezettségfunkció folyamatának /É/ keretében 
tárgyiasuló energia minden létezőre kiterjedő véges 
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lét-, működés- szervezettség forma-, a környezetükben 
betöltendő funkciókkal, végtelen változással.  
A Világmindenség és rendszerkomponensrendszer-
folyamatai: az Ős/energia sajátosan funkciókba 
tárgyiasult létezőiben −ARSZO -kban /É/− nyilvánulnak 
meg. Ezek szüntelenül változva működnek együtt a 
környezeteikkel.  
A Világegyetem és rendszerkomponens-
rendszerfolyamatai a végtelen Ős/energia tárgyiasult 
létezői, ARSZO-k a maguk térben- időben- 
szervezettségben állandóan változó 
létezésfolyamataikkal.  
A Világmindenségben: A Világegyetemünkön kívül 
további Világegyetemek is elképzelhetők 
rendszerkomponens-folyamataikkal. Ugyancsak 
tárgyiasult energiával működő, téridőszervezettségfunkció 
folyamatokkal, küszöb szintekkel.   
A Világmindenségnek a Világegyetemünk csupán részét 
képezi. Tehát a Világmindenség a Világegyetem és 
mindaz, ami rajta kívül létezik. 
Az Univerzum Világegyetemünk részét képezi. A 
környezetében betöltött funkciójának lét- működés- és 
szervezettségformáinak megfelelően szintén tárgyiasult 
energiarendszer-folyamat ARSZO. Saját téridő-
szervezettségfunkció folyamattal. Rendszer-komponens 
rendszerei is a Természet törvényei szerint jönnek létre 
és működnek végtelen változással. 
Az Ős/energiafolyamat hatása és közvetett 
szabályozása alatt álló Világegyetemünk valamint 
Univerzumunk működését ismert, és általunk még 
nem ismert természeti törvények szabályozzák. 
Azonban ezek csak megfelelő környezeti viszonyok 
között működnek és ismerhetők meg. 
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55. Javasolható e kötet 14. fejezetének: A Mindenség Istene 
c. fejezet elolvasása, amely sok mindenre rávilágít. 

56. A IV/D/189/2, P/94, P/251, B/158-pontoknál olvasható. 
57. A Új TF/III/3. f.: Világegyetemünk Univerzumunk Földünk 

és Életünk rövid története c. fejezetben olvasható. 
58. Jav. az Új TF/I/M/1. f.: Lét - létező - létforma - létezés - 

/.../. Általános - sajátos - véges - végtelen. c. fejezet 
elolvasása. 

59. Az Új TF/I/17. oldalon és az érdeklődéstől függően 
tovább. 

60. Lásd az Új TF/I/4. f.: Univerzum - Ősszubjektum - 
Ősrobbanás. Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
rendszerek, valamint a III/3. fejezeteket. 

61. További érdeklődés esetén javasolható a Új TF/IV/45-
46. old. D/88: „A világmindenség racionális rendje és 
matematikai leírhatósága” c. pont elolvasása. 

62. További érdeklődés esetén ld.: az Új TF/I/ 38-41. old., a 
II/90. old. és 97-98, 108-113. oldalakon. 

63. Lásd az Új TF/I/11. f.: Lét- és létezésformák. Természeti 
vezetés-formák. A létformák „tartós” fenntartása, változása 
c. fejezetben, továbbá IV/D/156. D/189/2. pontokban, és az  
Új TF/IV/87. oldalán foglaltakat. 

64. Az Új TF/IV/M/P/94-95. 234., valamint az Új 
TF/IV/M/B/369/1, 3-4. pontokban olvasható. 

65. Az Új TF/II/M/5: Természeti értelem- „gondolkodás - 
gondolat - ismeret - természeti tudat”, továbbá a Új 
TF/III/M/1: Természeti értelem értelmes Természet és a Új 
TF/III/M/2: Értelmes létezők és az Ember c. fejezetekben 
olvasható. 

66. Részletesebben kifejtve a Új TF/III/45-53. oldalakon. 
67. Részletesen kifejtve: 14. A Mindenség Istene c. f.-ben. 
68. Részletesebben kifejtve e kötetben a Új TF/I/173. o-nál. 
69. Megtalálható a Új TF/IV/103-104. oldalakon és a B/158. 

pontnál  
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70. Részletesen kifejtve az Új TF/II/M/5: Természeti értelem- „
gondolkodás - gondolat - ismeret- természeti tudat” c. 
fejezetben. 

71. Részletesebben kifejtve a Új TF/II/M/6: A természeti 
nyelvek és a természeti kommunikáció szerepe a 
működésben c. 

72. Részletesebben kifejtve Új TF/II/M/6: A természeti nyelvek 
és a természeti kommunikáció szerepe a működésben c. f. 

73. A megoldás a Új TF/III/M/1: Természeti értelem, értelmes 
Természet c. fejezetben és e kötet 14. f., megtalálható. 

74. Javasolható az Új TF/I/M/1. f.: LÉT-létező-létforma-
létezés-létszükséglet-mozgás-változásfolyamatok. 
Általános-sajátos-véges-végtelen c. fejezet elolvasása. 

75. A megoldás megtalálható az Új TF/III/M.: Értelmes létezők 
az Univerzumban és az Emberiség, valamint az Új 
TF/IV/M. Mind a maga útját járja mégis egy úton haladunk 
c. kötetekben. 

76. Részletesebben olvasható az Új TF/I/M/3 f. stb. 
77. A megoldás az Új TF/I/M/5:f. Szubjektum - rendszer - 

szervezettség - környezet összefüggései c. fejezetben 
található. 

78. A megoldást lásd az Új TF/I/M/8.: Természeti értelem 
„gondolkodás-gondolat-tudás-tudat”. c. fejezetben. 

79. Javasolható az Új TF/II/M/7: A szervezettség genetikai 
ismérvei. c. fejezet elolvasása. 

80. A megoldást lásd az Új TF/III/M/3. Világegyetemünk 
Univerzumunk Földünk és életünk rövid története, valamint 
a II/5.: Természeti értelem –„gondolkodás-gondolat-
ismeret-természeti tudat” c. fejezetben. 

81. A megoldás az Új TF/I/M/4.: Univerzum – Ősszubjektum – 
Ősrobbanás. Absztrakt Reális Szubjektív Objektum 
rendszerek. c. fejezetben olvasható.  

82. Ajánlható a Új TF/II/M/3.: Természeti érték és 
értékviszonyok c. fejezet elolvasása.  
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83. A megoldás az Új TF/II/M/7 A szervezettség genetikai 
ismérvei, valamint az Új TF/II/M/8 A környezeti 
együttműködés normatív elemei c. fejezetekben olvasható. 

84. Ajánlható az Új TF/II/M/7 A szervezettség genetikai 
ismérvei, az Új TF/II/M/8 A környezeti együttműködés 
normatív elemei, az Új TF/II/M/9: A természeti működés 
értelme és vezérelve. A célracionális cselekvés indítéka c. 
fejezetek elolvasása. 

85. Lásd az Új TF/III/144-147. oldalt, valamint az Új 
TF/III/M//7-8.: Élet, halál, túlélés. Az Ember élete 
meghosszabbításának lehetőségei. c. fejezetekben 
foglaltakat. 

86. A megoldás az Új TF/III/M/1: Természeti értelem, értelmes 
Természet, és az Új TF/III/M/2 Értelmes létezők és az 
Ember c. fejezetekben megtalálható. 

87. Javasolható az Új TF/II/M/5: Természeti értelem- „
gondolkodás - gondolat - ismeret - természeti tudat”. c. 
fejezet elolvasása 

88. Javasolható az Új TF/II/M/7: A szervezettség genetikai 
ismérvei. c. fejezet elolvasása.  

89. A megoldás megtalálható az Új TF/I/109-110. oldalakon.  
90. Megtalálható az Új TF/II/M/1 A természet általános 

rendszere és működésrendje. c. fejezetben. Javasolható 
még az Új TF/II/M/2: A létező funkcionális célszerűsége, 
működésrendszere, teremtő alkotóképessége c. fejezet 
elolvasása. 

91. Lásd az Új TF/I/M/6: Az Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektum külső- és belső környezetei c. fejezetben. 

92. Érdeklődéstől függően lásd az Új TF/III/M/2: Értelmes 
létezők… és az Ember, valamint az ÚJ TF/III/M/3: 
Világegyetemünk Univerzumunk Földünk és életünk rövid 
története c. fejezeteket. 
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93.  A II/56-59. oldalakon és II/5: Természeti értelem- „
gondolkodás - gondolat - ismeret - természeti tudat” c. 
fejezetben. 

94. Javasolható még az Új TF/I/M/1 Lét - létező - létforma - 
létezés - létszükséglet - mozgás - változás folyamatok, 
általános - sajátos - véges - végtelen és a III/9: Természeti 
kultúrák, természeti nyelvek c. fejezetek és e kötetben a 
T/81-82. alatt adott válasz elolvasása. 

95. A megoldás kifejtve az Új TF/III/M/3, valamint a IV/1: A 
létezők alapvető elmélete. A Mindenség elmélet c. 
fejezetekben. 

96. A megoldást lásd az  Új TF/I/M/1. f-ben. 
97. Kifejtve az Új TF/III/M/3. fejezetben. 
98. A megoldás az: Új TF/I/M/5, és az Új TF/II/M/7: A 

szervezettség genetikai ismérvei. c. fejezetben található. 
99. Kifejtve a ÚjTF/II/M/1: A Természet általános rendszere és 

működésrendje. ÚjTF/II/M/2: A létező funkcionális 
célszerűsége, működésrendszere, alkotóképessége és a 
Új TF/III/M/1: Természeti értelem, értelmes Természet c. 
fejezetekben. 

100. Javasolható a Új TF/II/M/9: A természeti működés 
értelme és vezérelve c. fejezet elolvasása. 

101. Megoldva a Új TF/II/M/9: A természeti működés értelme 
és vezér-elve. A célracionális cselekvés indítéka c. 
fejezetben. 

102. Olvasható az ÚjTF/I/M/6-7. f.: Általános és szubjektív ok. 
Szubjektív cél. Általános célszerűség. Szubjektív érték. 
Kényszerpályás értéktöbblet teremtés. Új TF/I/M/8: 
Természeti értelem, Új TF/II/M/12: A Világegyetem és 
minden részének összefüggésrendszere, valamint a Új 
TF/III/M/3.: Világegyetemünk Univerzumunk Földünk és 
életünk rövid története. c. fejezetekben. 

103. Ld.: az Új TF/II/M/9 A természeti működés értelme és 
vezérelve. A célracionális cselekvés indítéka c. fejezetet. 
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104. Lásd továbbá az Új TF/III/M/5: Civilizációs energia, Új 
TF/III/M/6: A természeti alkotás módszere c. fejezeteket. 

105. Lásd még az  Új TF/II/M/5-6 Természeti értelem 
„gondolkodás–gondolat–ismeret–természeti tudat” A 
természeti nyelvek és természeti kommunikáció... c. 
fejezetekben. 

106. Lásd az Új TF/III/78-79. oldalakat. 
107. Lásd még a Új TF/II/8. f.: A környezeti együttműködés 

normatív elemei. Értékminta. Értékelő beállítódás. 
Értékcentrum c. fejezetet. 

108. Javasolható még az Új TF/III/M/7: Élet, halál, túlélés c. 
fejezet elolvasása. 

109. Javasolható továbbá –a 14. fejezet: A Mindenség Istene 
elolvasása is. 

110. Kifejtve az Új TF/II/M/2. fejezetben. 
111. A megoldás a Új TF/II/M/4-6. fejezetekben olvasható. 
112. Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Atlantisz 

Kiadó, 1998. 
113. További érdeklődés esetén javasolható az Új TF/III/M/4-5  

A környezetváltozás szerepe a természeti kommunikáció, 
a természeti nyelvek, a természeti értelem és a 
szervezettség alakulásában, a fejlődésben. Valamint a 
Civilizációs energia. c. fejezetek elolvasása. 

114. Megjelent a Magyar Filozófiai Szemle 1994/3-4. 
számában.  

115. Megfejtése az Új TF/I/M/2 A Természet Absztrakt Reális 
Szubjektív Objektumok szubjektív rendszere. c. 
fejezetben. 

116. A megoldás kifejtve az Új TF/II/M/7: A szervezettség 
genetikai ismérvei c., az Új TF/III/M/1-2: Természeti 
értelem, értelmes Természet. Értelmes létezők és az 
Ember c. fejezetekben. 
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117. Az Új TF/I/M/9: Természeti kultúrák, természeti nyelvek, 
valamint az Új TF/II/M/5: Természeti értelem.... c. 
fejezetekben olvasható. 

118. Lásd az Új TF/III/M/7.f.: Élet, halál, túlélés. c. fejezetet. 
119. Kulturtrade Kiadó Kft 1998. A mű eredeti címe: The Artful 

Universe. Clarendon Press Oxford. 1995. 
120. Lásd a Új TF/III/3 fejezetben.  
121. Kifejtve a III/141. oldal 20. Pontja, valamint az  
122.  Új TF/I/M/9-10: Természeti kultúrák. Természeti 

nyelvek. Természeti kommunikáció c. fejezetekben. 
123. Javasolható még a IV/45-47 oldalakról A Világmindenség 

racionális rendje és matematikai leírhatósága c. rész. 
124. Ld.: még a: III/43-44 és a 154-155 oldalakat. 
125. Kifejtve a IV/ 45-47oldalakon: A Világmindenség 

racionális rendje és matematikai leírhatósága. c. Továbbá 
javasolható fentebb a B/51 pont válaszának elolvasása. 

126. Megtalálható Új T/IV/M/4 f. D/88-D/138-ig  
127. Megtalálható Új T/IV/M/4 f. D/88-D/138-ig. 
128. Kifejtve az Új TF/I/M/9-10 f.. 
129. Pinchas Lapide – Ulrich Luz: A ZSIDÓ JÉZUS zsidó 

tézisek keresztény válaszok. Logos Kiadó Budapest 
1994. A fordítás alapjául szolgáló mű: Pinchas Lapide–
Ulrich Luz: Der Jude Jesus. Thessen eines Juden 
Antworten eines Christen. Benzinger, 1979 Zürich. 

130. Szádeczky-Kardoss Elemér: „BEVEZETÉS A CIKLUS-
SZEMLÉLETBE” Akadémiai Kiadó, Budapest 1986. 

131. Szádeczky-Kardoss Elemér: „A JELENSÉGEK UNI-
VERZÁLIS KAPCSOLÓDÁSA Akadémiai Kiadó, Budapest 
1989. 

132. Nagyon korlátozott rövidséggel a Új TF/II/26-29 
oldalakon is megtalálható. 

133. Stewen Weinberg: Az első három perc. Gondolat, 
Budapest. 1982.  
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134. Don Cupitt: ELTŰNT ISTENEK NYOMÁBAN A VALLÁ-
SOSSÁG JÖVŐJE Kulturtrade Kiadó 1997. A mű eredeti 
címe: AFTER GOD. THE FUTURE OF RELIGION. 
Fordította: Hernádi Miklós. 

135. A megoldás megtalálható az Új TF II. kötetében a 
természeti értelemről és a természeti nyelvekről írott 
fejezetekben. 

136. Fokasz Nikosz: KÁOSZ és FRAKTÁLOK. Új 
Mandátum Könyvkiadó Budapest, 1999.  

137. Kifejtve az Új TF/II/M/9-10, valamint az Új TF/I/M/8, 
I/M/14, I/M/16., I/M/17. fejezetekben. 

138. Idézet G. Havas Katalin: A Magyar Filozófusok 
Világtalálkozóján elhangzott előadásából.  

139. Ld.: Új TF/I/M/JIM25-26. Folytatását az Ősrobbanást 
követő termodinamikai küszöbszintek hőmérsékleti sávjai 
adják.  

140. Bővebben kifejtve az Új TF/II/2.: A létező funkcionális 
célszerűsége, működésrendszere, teremtő 
alkotóképessége. c., javasolható még a Új TF/III/4-5 
fejezetek elolvasása is.  

141. Stephen W. Hawking: EINSTEIN ÁLMA és egyéb 
írások. Vince Kiadó 1999. A mű eredeti címe: Black Holes 
and Baby Universes (and Other Essasis) Copyright © by 
Stephen Hawking, 1993. 

142. Ágh Attila: Tudományos technikai forradalom és 
művelődés. Magvető Kiadó, 1977. 

143. Albert Einstein: a speciális és általános relativitás 
elmélete. IV. Kiadás Gondolat 1973. 169. old. 
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16. IRODALOMJEGYZÉK 
Az irodalomjegyzékben a szövegben szerző és cím szerint 
nem említett könyvekre is utalás található .A szerzett 
ismereteket pozitív és negatív következtetésekkel esetleg 
átrendezve, vagy figyelmen kívül hagyva hasznosítottam. 
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17. ÉRTELMEZŐ szótár /É/ 
 

Az Új Természetfilozófia válogatott szavainak, saját 
felfogású értelmező szótára. A felfedezett valóság 
kifejezésére alkalmas mondandó legfontosabb állományát 
öleli fel. 

Rövidítések: 
Új TF = Új Természetfilozófia. 
Új TF I-VII ~ valamelyik kötetének számozása 
Új TF I-VII/.. o./.. f. oldal vagy fejezetének száma 
/É/ Új TF.ÉRTELMEZŐ  
További rövidítések:  
− Az Új TF köteteiben részletesebben olvasható, pl: (Új 

TF/II/5/…o. vagy f.) első kiadás oldal vagy fejezet száma. 
Új TF/V/M/…f. vagy pl.: 82-85. o.) második kiadás 
oldalszámai 

− Az irodalomjegyzék sorszámozott kötetében olvasható, pl: 
(59/48. o.) = 59. sorszámú: Neumann János: Számítógép 
és az agy. . 48. oldal. 

 
Az Új TF /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 rövid jelentését 
értelmezi: 
 
Absztrakt Reális Szubjektív Objektum. (ARSZO) Bármely 

létező megnevezésére alkalmas általános individuális 
összefüggésrendszer. Egyedei önmaguk számára: 
Szubjektív Objektumok-, környezeteik egyedei 
objektumokként funkcionálnak. 
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Létformájuk véges, változásuk végtelen energiarendszer-
folyamat. Véges létformáik magukban hordozzák a 
végtelen létet. 
Minden létező önmaga „genetikai” tradíciójának csúcsa. 
Bármely konkrét térben és időben elhelyezkedő ARSZO –
környezeti együttműködéssel összefüggő– tradícionális 
láncolattal rendelkezik.  
~ az önmaga számára EGY rendszer a maga kozmikus 

kódjával és jövőjének kezdeti feltételével. Számára a 
korszerűség egymást követő „téridőpillanatai” azok, 
amelyek folyamatában a környezetével együttműködő 
funkciójuk-, lét- működésformáik-, 
rendszerszervezettségük megnyilvánul és változik, a 
létszükségletek által orientált módon és mértékben. 

~céltartalma: a létszükséglet; a környezetváltozással 
együtt járó helyzetváltozás energiafeszültsége 
létszükségletet generál, amely egyben gerjesztett érték. 
A létezők-, valamint céljaik és tulajdonságaik a hozzájuk 
való viszonyban válnak értékké. 

ENERGIA minden = minden energia, ami van. 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 Szubjektum vélt-, vagy valóságos 
létszükséglete. A célracionális „cselekvés” indítéka, iránya, 
feszültsége.  

érték- és értékítélet: összefügg azokkal a 
hatásinformációkkal, amelyeket a környezetváltozás 
hatása nyomán a dolgok, a jelenségek az adott Szubjektív 
Objektum -Szubjektum- érzékletében gerjesztenek. 
Amelyek alapján természeti értelme a vélt-, vagy 
valóságos létszükségletét –probléma-megoldás céljából– a 
saját érdeke szerint formálja meg. 
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értékek: a jövőbe vezető utak letéteményesei; a jövő 
dominánsai a problémamegoldó értékalkotás és realizálás 
jövőt teremtő útján. 

~ a Szubjektumok és környezeteik együttműködésének 
szabályozó eszközei. 
~ az értékviszonyok a létezési-, változási- és hatás 

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

~ A létszükséglet „közösségi” méretű kifejezője a 
közösségi-, a társadalmi-, a piaci érték, stb. A 
Szubjektum a saját létszükségletének megfelelő 
téridőbeni értékviszonyt kénytelen összhangba hozni a 
közösség téridőszervezettségben általánosított 
értékviszonyával. Ha nem sikerül, a Szubjektum számára 
a természetes módján nem realizálódhat. 

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

értékszerveződés: a Szubjektumokhoz kötött 
mechanizmus. Önmegvalósításuk, mint legfontosabb 
értékük jelenti létük; egyetemes értékfolyamatuk szubjektív 
kényszerválasztásos, jövőt alkotó vezérelvét. 
A Szubjektum belső környezetének rendszerkomponensei 
feletti hatalmi szervezet. Ez irányú működésének fontos 
feltétele, hogy rendszere érdekeinek megfelelően képes 
legyen befolyásolni környezete objektumainak 
értékválasztásait. 
Ezen belső viszonyok közötti létezés fenntartása olyan 
együttműködést követel, amelyben a környezet 
befolyásolja az egyedi értékválasztásokat és egyben 
biztosítja rendszerkomponensei számára a tájékozódás és 
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reális szükségletüknek megfelelő ±önmegvalósítás 
lehetőségét. 
A belső komponens részt vesz külső környezetének -a 
magasabb szintű Szubjektív Objektumnak- a 
működésében sajátos szükségletei szerint. 

értékszimbólum: A külső környezet potenciális 
értékszimbólumai minden Szubjektív Objektum -
Szubjektum- számára a saját téridő helyzetéből távolság-
korrekciókkal, valamint a saját funkciójának, 
szervezettségének, szelektivitásának megfelelően 
érzékelhetők és értékelhetők. A környezetek miriádnyi 
hatása közül a Szubjektum csak nagyon korlátozott körű 
információ (hatás) felvételére és feldolgozására képes a 
környezeteivel egyeztetett nyelveken. Értékítéleteit ennek 
megfelelő korlátozottsággal alakítja; működési lehetőségei 
is hasonlóan korlátozottak. Továbbá kapcsolódik a fentebb 
olvasható érdek, érték, értékítélethez. 

érzékelés: A létezők érzékszerveiknek természeti 
értelmüknek és memóriájuknak képességei határozzák 
meg valamiknek a megismerését, amelyek 
összességükben szubjektív képet alkotnak. Az 
érzékelés soha sem lehet abszolút pontos, de a szükséges 
pontosság elérése mindig cél.  
A szervezettség minden szintjén, minden Szubjektum 
kozmikus kódjában rögzített emlékei-, érzékszervei-, 
természeti értelme alapján érzékel. Környezetét, történeti 
természeti nyelvei szerint ismeri meg. A funkciójának és 
szervezettségének megfelelő „fizikai”, kémiai-, biológiai-, 
„társadalmi”, stb. érzékelés sajátos természeti nyelvek és 
kommunikáció útján történik. Berkeley püspök már 270 
évvel ezelőtt lefektette a modern látásérzékelés elméleti, 
fogalmi alapjait. Jóllehet kortársai visszautasították. 

érzéklet: Az érzékelt hatás memorizálása. A Szubjektum-
Objektum viszony- és relativitás elve szerinti mértékben 
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minden mindennel összefügg; így a hatások érzékletei 
korlátozott körűek. Ez a tény azonban nem csökkenti a 
hatások eredő értékét. 

fejlődés kényszer: A végtelen környezetváltozás, mint 
orientáló kényszerfolyamat a ±változás kényszerét is 
magával hordozza. A környezet orientáló hatása és a 
Szubjektív Objektum problémamegoldás igényéhez 
szükséges; örökölt ismereteihez képest a céljának 
megfelelő aktualizált értéktöbbletet is közvetít 
környezetébe, stb. 

genetikai tradíció, ld.: örökletes információ. 
hatásérzékelés: Helyzetfelmérés, összefüggés keresés, 

összehasonlítás, helyzetkép, következtetés. A Szubjektív 
Objektum jelenfolyamatának „jelenpillanataiban” külső- és 
belső környezeti 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)) 

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 tér-, idő-, szervezettség 
folyamatában változó, a valóság téridő tengelyén relatív. 

információ: A Szubjektum 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, vagyis a környezet 
számára új információ termelése végtelen folyamat. A 
kommunikálók egymás számára objektumokként-, 
önmaguk számára Szubjektumokként nyilvánulnak meg. 
De Szubjektumokként kommunikálnak és érvényesül a 
Szubjektum-Objektum relativitás. 
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∼ örökletes: a Természet működésének alapvető 
folytonossága a környezetváltozás által szabott 
feltételekhez történeti tradíciójának jelenfolyamatában 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. Természeti értelem és emlékezeti tudás 
nélkül nincs működés. 
Az emlékezés olyan örökletes képesség, amelynek 
segítségével, az emlékek potenciális állományából újra 
felidéz és érzékelhetővé teszi a korábbi ismereteket. Ld.:  
Új TF/II/M/4. f.: Az emlékezeti tudás és a természeti 
információ szerepe az alkotásban, a működésben. 

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

kezdeti feltételek: Az ARSZO kozmikus útján memorizált 
ismeretei jelenfolyamatukban a kozmikus kódját jelenítik 
meg. Ezek jövőjük kezdeti feltételének állományát képezik. 

kommunikáció: Olyan Szubjektum–környezet 
együttműködés, amelynek során a Szubjektumban a 
külső- és belső környezetváltozásának hatása gerjeszt 
működtető energiafeszültséget, a környezetre pedig a 
Szubjektum reagálása van hatással. A kölcsönös 
egymásra-hatás információcsere. A Természet 
általánosságában ebben a közös folyamatban realizálódik 
a kommunikáló együttműködés értelme, kölcsönös 
változásokkal.  
A hatáskommunikáció jelrendszerek közvetítésével 
történik a nyelvi szervezettség színvonalán. 
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kozmikus út: Univerzumunkban minden létező kezdete Ős-
szubjektumunkig vezethető vissza. Az Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásától bármely létező jelenpillanatáig 
szerveződött sok-áttételes út. 

korszerűség: önmaga számára; téridőszervezettség jelen-
folyamatában nyilvánult és nyilvánul meg. Alkalmas a 
létező múltjával összefüggő kozmikus kódjának és jövője 
kezdeti feltételének kifejezésére is. 

 környezete számára a szükséges környezeti funkció 
megvalósítása, 

 önmaga számára az önmegvalósítás. 
környezet: A Szubjektumhoz kapcsolódó korlátozott körű tér, 

-idő, szervezettség folyamat. 
~ belső: Belső rendszerkomponenseinek-, létfeltételeinek-

, és viszonyainak tárháza. Másrészt kozmikus útja 
eseményeinek szükség által minősített, távolság által 
korrigált jelenbe integrált memóriája. 
~ külső: A Szubjektív Objektum külső létfeltételeinek 

tárháza. Potenciális értékszimbólumai minden Absztrakt 
Reális számára a saját téridő helyzetéből 
távolságkorrekciókkal-, valamint a saját funkciójának-, 
szervezettségének-, természeti értelmének megfelelően 
érzékelhetők és értékelhetők. ~Kozmikus útja 
eseményeinek távolság által korrigált, jelenbe integrált 
memóriája. 

~A környezetek miriádnyi hatása közül a Szubjektum 
csak nagyon korlátozott körű információ (hatás) 
felvételére és feldolgozására képes. Értékítéleteit 
ezeknek megfelelő korlátozottsággal alakítja ki. 
Működését is ennek megfelelően formálja. Működési 
lehetőségei hasonlóan korlátozottak. 
~ változás: A külső- belső objektumokba és viszonyaikba 

tárgyiasult energiák változásfolyamata, amely 
folyamatosan változtatja a Szubjektum léthelyzetét és 
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ezzel befolyásolja a Szubjektum és környezeteinek 
±változásait is.  
~tel való együttműködés-kényszer: Minden létező 

környezetfolyamatainak hatása alatt áll, amelyekre 
változó helyzetében reagálni kényszerül. Ennek során 
tanulással, mind újabb ismeretek-, mind újabb, fejlettebb 
és bonyolultabb, –szervezettebb– rendszerek alakultak 
ki, mind alkalmasabb problémamegoldó képességekkel, 
szabadabb cselekvő magatartásokkal. Az 
energiaáramlás irányának jelenlegi folyamatában 
növekedtek a természeti értelmi képességek, a döntések 
szabadságfokai, a szubjektív aktivitás. Ld.: a Új 
TF/II/M/6. f. 

következtetés: valamilyenfajta szubjektív eredmény, közép-
érték = átlageredmény. 

LÉT létezőben = létformában = funkcióba tárgyiasult 
individuális energiarendszerfolyamatban ARSZO-ként 
nyilvánul meg. A lét általánossága a létező 
sajátosságában érvényesül. A lét és létezés energia 
változásfolyamata végtelen, a jelenfolyamat konkrét 
megjelenési létformái azonban végesek. A 
létezésfolyamatban a véges és a végtelen egység-
folyamat. A véges létformák magukban hordozzák a 
végtelen létet. 
~-működés-, szervezettség-formák egyedei a 

létezésfolyamat örökölt láncszemei, amelyeknek 
előzménye és folytatása van. Univerzumunkban ezek 
kialakulása az Ősrobbanással kezdődött. Ld.: az Új 
TF/II/M/7. f. 

létezés a létező jövőbe tartó jelenfolyamata. A változó 
környezethez való szüntelen viszonyulás folyamat. 
Energia-rendszerfolyamat, amely a létezőt a környezeti 
energia-áramlás irányának megfelelő folyamatos 
újjászületésre; állapotból állapotba jutó változásra-, 
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energiatárgyiasulásra és tárgyiasításra; kényszeríti. 
Evolutiv ±irányú teremtés-folyamat. 
~vég nélküli tanulás és teremtéstartomány, amely a 

jelenfolyamat-kényszer során a Szubjektum 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 az önmegvalósítás,  
–környezete számára a szükséges környezeti funkció 

megvalósítása. 
∼céltartalma: a környezetváltozással együtt járó helyzet-

változás energiafeszültségében gerjesztett értékvezérelt 
működés. A létezők-, valamint céljaik és tulajdonságaik is 
a hozzájuk való viszonyban válnak értékké. 

~fenntartása: olyan együttműködést követel, amelyben a 
környezet befolyásolja az egyedi érték választásokat és 
egyben biztosítja alrendszerei számára a tájékozódás és 
a szükségletüknek megfelelő bővített önmegvalósítás 
lehetőségeit. Létezésének folytonosságát a környezeti 
közösségi kommunikáción keresztül a közösségi 
rendszerek őrzik meg. Átadják az utódoknak azt, amit az 
elődök megoldottak. 
~jelenségek téridő ábrája minden létező „nézőpontjából” 

eltérő képet mutat. A helyzetváltozással összefüggő 
létszükséglet minden létezőnél 
funkciótéridőszervezettség- sajátosan, más-más 
igényekkel és feszültségekkel jelentkezik. 
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∼folyamatot szervező természeti értelem, az azt közvetítő 
komplex természeti nyelvek és szervezettségük a 
genetikai tradícióval együtt fejlődtek a maguk fejlődési „
útvonalán” a korszerű ARSZO színvonalára. 
Ennek az útvonalnak mérhetetlenül sok döntéspontja, út-
kereszteződése 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 
rendszerfolyamatában a környezeti feltételek között-, 
azokkal együttműködve önmegvalósulni. A létezés 
jelenfolyamattal összefüggő funkcionális 
energiarendszerfolyamat, amely tér-idő-szervezettség 
környezeti koordinátarendszer folyamatokban helyezkedik 
el. A környezetváltozás által gerjesztett –a létszükséglet 
feszültségében megnyilvánuló- energia működtető 
hatására, jelenfolyamataik „téridőszervezettség-
pillanataiban” realizálódik.  

létező = a környezetében betöltendő funkcióba tárgyiasult 
energiarendszerfolyamat = Absztrakt Reális Szubjektív 
Objektum = múltjában önmaga genetikai tradíciója. 
Önmaga számára Szubjektív Objektum, minden más 
számára objektum. Az Ősszubjektum Ősrobbanása óta 
tartó változásfolyamat során tárgyiasult –létezéstényezői 
által közvetített– korszerű eredmény. 
Minden tradíciós döntési  láncon más-más Szubjektumok 
alakultak ki a maguk lét- működés- és 
szervezettségformáikkal, természeti értelmükkel, 
létszükséglet folyamataikkal, szubjektív aktivitásukkal, 
saját környezeti együttműködés-folyamataikban létrejött 
komplex természeti nyelvrendszereikkel, kozmikus 
kódjukkal. 
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Mindezek a Univerzumunk hierarchiájában –saját 
funkciókkal rendelkező rendszerkomponensekként– 
valósítják meg önmagukat tradícionális láncolatuk 
csúcsán, környezeti tér- és időfolyamatban, saját téridő-
szervezettség folyamatuk jelenpillanataiban. 
Minden létező a környezeti funkció-, a lét-, a 
mozgás(működés)-, a szervezettségformája 
megismerésének mértékében fogalmazható meg. Ez 
elősegíti azt is, hogy valamilyen logikai rendben 
egységesen legyenek kezelhetők. 
~öndetermináltsága az a lét-, működés- és szervezettség 

forma komplexum, amelynek a környezettel való együtt-
működés folyamatában válik múltjának részévé a jelen; 
válnak láthatóvá a jövő lehetőségei és sajátosságai. 
~ jövőbe tartó jelenfolyamata; a változó környezetekhez 

való szüntelen viszonyulás-folyamat. Energiarendszer 
folyamat, amely a létezőt folyamatos újjászületésre; 
állapotból állapotba jutó változásra, energia 
tárgyiasulásra és tárgyiasításra kényszeríti. A folyamatos 
egyensúlyi stabilitáshiánnyal összefüggő dinamikus 
működés a változás lényege. 

∼örökölt kozmikus kódjának = kezdeti feltételeinek meg-
felelő képességekkel és természeti értelemmel 
rendelkezik, jelenfolyamata minden pillanatában. A 
Természet törvényei szerinti átalakulásokkal érte el 
korszerű funkcióját, szervezettségét és a kódjának 
megfelelő „téridőpillanatát”. 

létszükséglet a környezetváltozással összefüggő környezeti 
együttműködés szubjektív konzekvenciája; a jelen 
állapottól való eltérés szükségletének olyan feszültsége, 
amely a jövő irányába ható energiákat fejez ki. Mint 
fontosságot minősítő érték dinamikus hatást gyakorol a 
Szubjektum viselkedésére, magatartására, 
tevékenységére. 
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~mint a végtelen változásfolyamat által indukált érték-
viszony– sajátos természeti érdekek-, természeti értékek 
energiafeszültségeként változtatja, működteti, 
szabályozza a Természetet és annak minden 
komponensét. Természetesen az Embert is. 

működés érték-racionális „cselekvésfolyamat” értékstruktúrált 
környezetben természeti kommunikáció útján „természeti 
nyelvbeszéd” segítségével.  

nyelvi szerveződés: Mindenfajta működés nyelvi 
szerveződéssel jár. Ennek során a Szubjektív Objektum 
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 szervezettség-
forma komplexum, amely a létező jelenéig tartó kozmikus 
útján alakult ki környezeti együttműködés folyamatban. 
Amelynek során a jelen múltjának részévé válik és teszi 
láthatóvá a jövő lehetőségét. 

Önmegvalósítás: Vezérlő ereje a külső- belső környezet-
változás által gerjesztett létszükséglet, a szubjektív 
értelem és érzelemvilág, a memória és a szubjektív 
aktivitás.  

∼ képessége minden létező örökölt elemi tulajdonsága. 
Tudásképesség önmaga megvalósítására. 

Ős/energia mindent mozgató-, működtető feszültsége és 
téridőszervezettség-folyamata végtelen. Minden ami van.  
energia, Az Ős/energia az egész Világmindenséget és 
minden rendszerkomponensét átfogja.  
Rendszerkomponenseinek generatív univerzális– 
alapja.  Végtelenségének múlt és jövő perspektíváira csak 
Univerzumunk Ősrobbanása óta eltelt mintegy 13-15 
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milliárd éves jelenfolyamat emlékeiből álló tényanyag 
alapján lehet következtetni. A többi, ezen alapuló 
hozzágondolt következtetés. Azonban meg kell jegyezni: 
hogy a mozaik játékhoz hasonlóan, az elemek 
mozaikszerű illeszkedése-, összeillesztése-, kapcsolódása 
is segít a megoldásban. 
Általánossága az oka, hogy az energetizmus és 
filozófiája az Új Természetfilozófia a saját alapelvei 
szerint képes vállalkozni feladata megoldására 
~működése során valósult meg Világegyetemünk-,  
Ősszubjektumunk a „jelenlegi” Univerzumunk- és 
rendszerkomponensei.  

Ősrobbanás /másnéven a Nagy Bumm/. Ősszubjektumunk 
az Ősrobbanás „téridőpillanatában” minimális 
terjedelmű, maximális sebességgel forgó pontszerű 
térben helyezkedett el –a maga szubjektív centrumával, 
természeti értelmével– mint Univerzumunk „magja” és 
„csírája”. Az antigravitációs Ősrobbanás indító lökésének 
hatására az energiaáramlásnak megfelelően kezdődő 
Univerzumunk hatalmas sebességgel forgó tere a gyorsuló 
tágulás időszakába lépett, majd fokozatosan a gravitáció 
ellenerői a tágulást és forgást lelassították. Eközben 
hőmérséklete a 100 MD ° C-t meghaladó értékéből, 
kezdetben dinamikusan gyors lehűléssel, majd mindinkább 
lelassulva 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 
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változó– külön-külön létezőkké, 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 együttjáró változásoknak enged. 
Ennek során pl. a hőmérséklet-csökkenéssel együtt az 
energia egymásra épült szervezettségi szinteken 
különböző funkciójú energiarendszerekbe tárgyiasult. Ld.: 
Új TF/III/M/3. f. 

Ősszubjektum: A Világegyetem világfolyamata ciklikus 
Ős-energiafolyamat. Minden ciklusában, mint a mi 
Univerzumunk esetében is a ciklus kezdetén és 
végén létrejön az Ómega-Alfa −a következő 
Univerzum Ősszubjektuma−, az EGY. Amikor az 
energia maximális energiasűrűséggel, minimális térben, 
maximális forgással, maximális hőmérsékletet ér el, 
bekövetkezik az Ősrobbanás, a következő ciklus kezdete, 
ld.: az Új TF/III/M/3. f. 
∼Ősrobbanásától ered a jelenlegi téridőszervezettség 

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 Szubjektum korszerű 
szervezettségének, értelmi színvonalának, komplex 
természeti nyelvrendszerének, kialakulása szerves 
kapcsolatban áll a problémamegoldások és alkotások 
egymásba fonódó láncolatával. Amely minden Szubjektum 
számára jelenbe integráltan korlátozott mértékben 
magában foglalja az Ősszubjektum és a saját 
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téridőfolyamat pillanatai közötti genetikai történet 
vezérfonalának minden állomását, és miriádnyi 
problémamegoldását.  

rendszer, rendszerkomponens a Természettudományban 
korábban az E = mc2 kapcsán használt szavaknak: 
részecske, test, rendszer, egész, — lényegi tartalmát a 
rendszer és rendszerkomponens szavak magukban 
foglalják, ezért ilyen-, hasonló-, vagy kapcsolatos 
témakörökben az Új Természetfilozófia a rendszer és 
rendszer-komponens szavakat használja. 
Örök ellentmondást takar a rendszerkomponensek 
rendszerhez tartozásának szükséglete — másrészt a 
rendszer-komponensek –önmaguk számára rendszerek– 
elkülönülő szabadságra törekvése, mint a rendszerek és 
rendszer-komponensek ellent mondása külön-külön 
érdekeik szerint. 
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 
értékítéleteket alkotnak. 

szabályozás: Az értékek a Szubjektum és környezete együtt-
működésének szabályozó eszközei. Az értékkommunikáló 
értékszabályozás a Természet egész rendszerének 
irányító alapkövetelménye. 

Szubjektív aktivitás. A szubjektivitással összefüggő hajtóerő. 
A Szubjektum minden új állapotában rendszere szubjektív 
összetartó erejének hatására marad meg és hatóerő 
hatására változik. A saját létformájának fenntartása 
érdekében önző a külső és belső környezeti objektumokkal 
szemben. Látszólag önzetlen magatartása közvetve a 
saját érdekét szolgálja. A rendszer érdekében a szubjektív 
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aktivitás domináns, amely minden létező elválaszthatatlan 
sajátja. Ld. még: a fizika területéről TK/749., vagy a 
jelenséget Spinoza már maga is megállapította: „Az a 
törekvés, amelyben minden dolog a maga létében 
megmaradni törekszik, semmi más, mint magának a 
dolognak valóságos lényege.” 

Szubjektív Objektum röviden Szubjektum. Önmaga 
számára minden létező. Olyan elemek kombinációja, 
amelyek mindegyike külön-külön, más-más funkciót tölt be 
rend-szerkomponensként. Együttes rendszerüknek 
ugyancsak más a funkciója. A létezés során mégis a 
Szubjektum önmegvalósítását és környezeti 
együttműködését realizálják. 
~környezeti hatásviszonyokhoz való 

alkalmazkodásával saját létfeltételeinek érvényesítését 
szolgálja. Egyben olyan hatalmi rendszer, amely 
szabályozza belső környezetének rendszerelemeit. 
Olyan értékrendszer, amely önmaga számára alapvető 
értéket képvisel és amelyet a környezetfolyamatok által 
indukált létszükségletek feszültségében kifejezett 
energiák működésre kényszerítenek.  
~„tevékenységeit” szervezettségének és funkciójának 

megfelelő természeti értelme irányítja, a környezet- és 
helyzetváltozás orientációja-, a szükség feszültsége- és 
a szubjektív aktivitás hatása alatt. 
~múltjának emlékezete. A létezése során szükségesnek 

minősített –értékváltozásaival összefüggő– 
alkalmazkodásának és cselekedeteinek jelenbe integrált 
eredménye.  
~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, 
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a Nap-rendszer, a Tejútrendszer-, — az Ősszubjektum 
láncolatához kötődött. Ezen az ágon alakult ki funkciója, 
szervezettsége, természeti értelme, civilizációs energiája 
komplex természeti nyelvrendszerei és kommunikációs 
lehetőségei a Világmindenséggel. 

Természet minden ami létezik. A környezet a Természet 
része: korlátozott körű energiarendszerfolyamat, 
térfolyamat, időfolyamat, szervezettségfolyamat. 
~rendjének összehangolása, működtetése az ARSZO -

kban egymásra találó természeti értelem munkája. 
∼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. 

Részletesebben ld.: az Új TF II/M/7. f.: A szervezettség 
„genetikai” ismérvei. 
~általános rendszernyelve ld.: természeti matematika. 
~értelmes létezői: A legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig 

–funkciójának és szervezettségének megfelelő 
szinvonalon– minden létező értelmes. A Természet 
hierarchikus rendjében az értelem működése 
Szubjektumhoz kötött tevékenység. Kifejtve az Új 
TF/III/M/1. f.: Természeti értelem, értelmes Természet. 
/2. f.: Értelmes létezők és az Ember. 

természeti  
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~értelem - tudás - tudat: –a természeti intelligencia, 
illetve a „szellemi” energia– a természeti 
tudásképességek szerkezetét, szervezettségét jelölő 
fogalom. A Lét végtelenségével egyidős. Ahogy a Lét 
funkcióba tárgyiasult individuális energiarendszer 
létformájában nyilvánul meg, úgy a természeti értelem 
elválaszthatatlan a funkcionális rendszer létezésétől és 
környezeti együttműködésétől. A természeti értelem a 
Szubjektum kritikus cselekvőképessége a létezés 
viszonyai között. 
Minden létező-, létezés-, viszony- és hatás kódolt 
információ, kódolt tudás. Megismeréséhez dekódolni kell, 
vagyis meg kell tudni érteni. 
A Szubjektum természeti értelmének együttműködése a 
saját- és környezete lét- működés- és szervezettség-
formáival 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 természeti értelem bővített újraelőállítása. 
A természeti tudat megismerés eredménye és 
szükséglete, a valóság szubjektív képe. Aktív tényező, a 
múlt eredménye, a jelen szükséglete, jövőbe hatóan 
terjedve túléli alkotóját. 
A Tudomány, a Filozófia, és a Vallás reálisan felépíthető 
egysége, egymásra utaltsága.  
~alkotás és tervezés módszere: A Szubjektum a 

környezettel összefüggően változó olyan struktúra, amely 
változás hatására magatartást kényszerítő egymásra 
ható változásokat hoz létre. A Szubjektum 
jelenfolyamatában változnak a működtető 
értékviszonyok. 
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Az érték létezést szervező alapelv: cél, irány, feszültség. 
A „van” és a „kell” olyan 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 szerveződik 
az emlékezet. A Szubjektív Objektum kozmikus útja 
emlékeinek jelenbe integrált tára, amely összefonódik a 
környezet és a közösségi létezés tényezőivel. 
Az emlékezet alapja örökölt és szerzett ismeret, tudás, 
tapasztalat, amellyel minden Szubjektum rendelkezik. 
A tervezés feladata a létszükséglet feloldása érdekében 
az emlékezeti információ felhasználása, majd az 
emlékezet és az új információ különbsége –a probléma– 
megoldásának megfelelő értéktöbblet előállítás: az 
alkotás, a teremtés. A létszükségletben megfogalmazott 
feladat megtervezése és végrehajtása. 
~civilizációs energia: a lét és létezés végtelenségével 

egyidős. Az Ősszubjektum Ősértelme az Ősrobbanást 
követő változó létformákkal együtt származódott- és 
szerveződött át a maguk létezésfolyamatában bármely 
Szubjektum téridőszervezettség pillanatáig elért 
természeti értelmének sajátos színvonalára és téridő-
szervezettség kényszerfolyamat hatására fejlődik tovább. 
Ebben a létfolyamatban a létformák átmenetiek, azonban 
a létezésük során alkotott tudás a környezetbe épül és –
a környezeti szükségesség mértékében– terjedve túléli 
alkotóját. 
A létezők története során a természeti értelem és a 
képességek mind bonyolultabbakká váltak. A kialakult 
képességek kölcsönhatás-változást érzékelni-, értékelni-, 
szubjektíven reagálni-, kezdeményezni-, alkotni tudó 
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képessége potenciális civilizációs „szellemi” energia. A 
szükségletek megoldása érdekében kialakított „szellemi” 
munkavégző képesség. Értéktöbblet előállítására képes 
alkotó munka előfeltétele. Ld.: Új TF III/5. fejezetet. 

~érték és értékviszonyok:  Az értékek olyan érzékelés-
függő objektivációk, amelyekben a Szubjektum által 
felismert, feltételezett és minősített jelentőség 
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 a Szubjektum, vélt- vagy 
valóságos létszükségletéhez és lehetőségéhez viszonyít 
és állapítja meg a számára megéri értéket. 
~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 
mozgás-szervezettségében– nyilvánul meg. A 
Szubjektum szervezettségi színvonalán működnek a 
funkcionáláshoz szükséges megismerő és „cselekvő” 
kapcsolat folyamatainak mozgásrendszerei. Ld.: Új 
TF/II/M/2. f. 
~időfolyamat: Minden létezés téridőszervezettség 

folyamattal jár. A tér „az időben együttlétezők” 
egymásmellettiségének, az idő „a térben együttlétezők” 
egymásra következésének, „a szervezettség a létezők 
kozmikus útjukon elért értelmes bonyolultsági 
színvonalának” rendje. Korszerű és komplex természeti 
nyelvrendszerei teszik alkalmassá a környezettel 
egyeztetett nyelvű megértésre és kommunikálásra.  
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A Szubjektum önmegvalósítása saját 
téridőszervezettség-folyamatban realizálódik. Számára- 
–mint megfigyelő számára– külső- belső környezetei- és 
környezeti rendszerkomponensei térfolyamattal, 
időfolyamattal, szervezettség-folyamattal működnek, és 
viszont. 
~ létezés, „élet”, halál, túlélés. Ld.: Új TF/I/M/15. f. 
~ létforma: A létezők rendszer-jellegű szerkezetek, 

másnéven ARSZO-k. Külső környezetükben funkcionáló 
létezők. Létfolyamatuk végtelen, a létformáik azonban 
végesek. Az Univerzum hierarchikus rendjében a 
rendszerkomponens folyamatok, önmaguk számára 
rendszerfolyamatént funkcionálnak a maguk 
rendszerkomponens folyamataival. Ősenergia 
téridőszervezettség folyamatrendszerek, önmaguknak 
megfelelő személyiség-jegyekkel rendelkeznek. 
Mindenhol ugyanazon alapelvek szerint épülnek fel, de 
sajátosan működnek, változnak a környezeteikkel 
együttműködve. 
A létezésfolyamatban a Szubjektum minden korszerű 
létformája „örökölt” láncszem. Ld.: Új TF I/M/1. f. 
~matematika: a Természet rendszerei- és a természeti 

értelem legáltalánosabb természeti nyelve. Amely a Lét-, 
a 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 szervezettségű objektumok sajátos 
viszonyainak, arányainak, eredményeinek, hiányainak, 
többleteinek, feszültségeinek, hatásainak, változásainak, 
stb., minden megnyilvánulásának kifejezésére szolgál. 
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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. 
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. 

~kommunikáció: létfeltétel. A Természet és minden 
részének működését-, együttműködését természeti 
nyelvek sokasága közvetíti kommunikáció útján. A 
dolgok, jelenségek, viszonyok lényegét absztrakt 
szimbólumok, természeti nyelvek sokasága útján lehet 
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 
létezésfolyamatok együttműködésének és 
szabályozásának közvetítése. Részletesebben ld.: Új 
TF/II/M/6. f. 

~térfolyamat: ld.: időfolyamatnál. 
~téridőszervezettség folyamat: a térfolyamat, 

időfolyamat, és szervezettségfolyamat találkozása, 
másnéven a létező jelen-folyamata. 

~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. 

Új Természetfilozófia az Energetizmus filozófiája alapját a 
LÉT - az Isten - az Ősenergia; olyan univerzális 
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energiarendszer képezi, amely „létezőként” a Természet 
minden tér- és időhelyi modelljét, magában foglalja. 

Új Természetfilozófia lételméleti állításai a Természet 
minden általunk ismert és ismeretlen tényezőjére 
érvényesek, bármely térségben és időben helyezkednek 
el.  

Univerzum. A Világegyetem működése a végtelen 
Ős/energia jelenfolyamatában ciklusosan változó 
Univerzumok létformáiban realizálódik..  

Univerzumunk a jelenlegi Univerzum Ősszubjektumunk 
Ősrobbanásának energiájából tárgyiasult különféle fajta, 
rendű, funkciójú, szervezettségű rendszerkomponensek és 
viszonyaik együttműködő energiarendszerfolyamat 
közössége. Ezek a Természet hierarchikus rendje szerint 
önmaguk számára Szubjektumok; –a külső „megfigyelők” 
számára objektumok– a maguk külső és belső, tér- és idő 
környezetfolyamataikkal és önmaguk téridőszervezettség 
folyamatában szerveződő önmegvalósításaikkal. A 
jelenfolyamatban megtett kozmikus úton szüntelenül 
változott Univerzumunk téridőszervezettség változás 
jelenéig elért csúcsa. 

Világmindenség, Világegyetem, Univerzum: Az Új TF 
elméleti felfogása szerint pontosabb következtetések 
lehetőségének érdekében meg kell különböztetni a 
Világmindenség, Világegyetemünk és Univerzumunk 
fogalmát.  
A Világmindenség és a Világegyetemünk generatív 
univerzális alaprendszere végtelen Ős/energiafolyamat a 
maga rendszerkomponenseivel és változásfolyamatával. 
Univerzumunk a Világegyetemünknek csupán részét 
képezi. Ld.: Új TF/III/M/3. f. 
∼ végtelen ±teremtésfolyamat. A tárgyiasult energia 
folyamat. Minden komponense térben-, időben-, 
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szervezettségben-, funkcióban változó, egymással 
összefüggő egyetemes evolúció. 

viselkedés, magatartás, cselekvés, tevékenység olyan 
munkavégzést jelent, amelynek során kiemelkedő szerep-
kört teljesít a természeti értelem és a szubjektív aktivitás a 
szervezettségnek megfelelő színvonalon. 


