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A világ természete 

Szeibert Márton 

A világ természete 

A világ természetét, felépítését, törvényeit na-

gyon sok oldalról megközelíthetjük. Elindulhatunk 

a ma elfogadott természettudományos ismerete-

inkből, de akár valamelyik filozófiai vagy vallási 

megközelítést is elővehetjük. Minél több ilyen 

megközelítést ismerünk, annál inkább több az 

esélye annak, hogy helyt tudunk állni, bölcsen tudunk dönteni 

egy-egy nehéz helyzetben. Különböző életállapotokban más és 

más megközelítés segíthet abban, hogy a saját belső kérdéseinkre 

válaszokat kapjunk, hogy megértsünk bizonyos szituációkat, hogy 

elfogadjuk és jól kezeljük azt a helyzetet, amiben vagyunk. Jelen 

írás egy újabb kísérlet arra, hogy a világot ismét más megközelí-

tésből értsük meg. Leginkább Platón barlanghasonlata az, amire 

építeni fogok. (A hasonlat elolvasható Az állam című művében, 

ami az interneten sok helyen megtalálható.) 

Az alaptételem, amit alább magyarázni fogok, nem más, mint 

hogy a világ természete a „bizonyíthatatlanság folyamatos lehe-

tősége”. 

Tudjuk, hogy a természettudományok és a matematika is eleve 

igaznak elfogadott alaptételekre építkezve bizonyítja be az ezen 

alaptételekből logikai úton levezethető egyéb tételeket. Az alap-

tételeket azért tekintik eleve igaznak, mert valamiből ki kell indulni, 

és ezek az alaptételek megfelelnek a „józan észnek”, azaz a ta-

pasztalataink és érzéseink alapján igazak, de legalábbis egy-egy 

rendszer felépítésénél igaznak tekintjük. 

Minden jól felépített logikai rendszer önmagában stabilnak tekint-

hető, hiszen logikai ellentmondás nincs benne, azonban a rend-

szeren kívülről a rendszerre rátekintve azt látjuk, hogy az egész le-

beg a nagy ürességben, és lényegében semmi alapja nincs. Nincs 

egy mindenen kívül álló stabilitás, amibe kapaszkodhatna, amire 

építkezhetne. Az alaptételemben a „bizonyíthatatlanság” szó, il-

letve, hogy a világ természete a bizonyíthatatlanság, arra utal, 

hogy talán a mi univerzumunk lényege éppen az, hogy ne legyen 

ilyen külső stabil pont. Tehát a világ egy olyan szerkezet, ami el-

zárta magát a valódi tudástól (ha a valódi tudás létét megkérdő-

jeleznénk, akkor minden okoskodás értelmét vesztené), és semmi-

lyen világi eszköz nem alkalmas arra, hogy bármit is bebizonyítson. 

Fontos itt a „világi” jelző, ugyanis valamilyen eszközünknek lennie 

kell arra, hogy biztos tudást szerezzünk. Mire is utalok tehát akkor, 

amikor azt mondom, hogy „világi eszközzel” semmit nem lehet be-

bizonyítani? Mi az a világi, és milyen más eszközünk lehetne még? 
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Említettem Platón barlanghasonlatát. Ebben a hasonlatban a Jó 

ideája, az Igazság ideája lényegében az egy Isten. Hívhatjuk a Tu-

dás ideájának is. Elolvasva a misztikus szentek (Pl: Avilai Szent Te-

réz) írásait, láthatjuk, hogy az élményeik leírásakor egy abszolút 

stabil pontról beszélnek, valamiről, amiben nem lehet kételkedni. 

Lehet kételkedni mindenben, amit a világban tapasztalunk, hiszen 

az érzékszerveink és az agyunk becsaphatnak minket, de ezekben 
az élményekben nincs semmi kétség ‒ mondják. (Ezek az emberek 

az életükkel bizonyították be, hogy nem érdekük hazudni, tehát 

amit írtak, azt ők valóban igaznak gondolták.) Csak az értheti meg 

azt, hogy ez lényegében mit is jelent, akinek volt már ilyen élmé-

nye, hívhatjuk Isten-élménynek. Erről beszél Platón is. Minden földi 

tapasztalat egy árnykép, semmi több. A valóság ennél sokkal va-

lóságosabb, sokkal közvetlenebb, sokkal élőbb, sokkal belsőbb. 

Valóság. Az emberek azonban a barlang falát nézik, és nem akar-

nak mást nézni. Az általunk ismert világ maga a fal, kiszínezett árny-

képek. Ezt a falat vizsgálva soha senki nem tud bizonyítékot adni 

semmire sem, Istenre sem. A világ természete a két dimenziós ár-

nyék. Isten, aki kívül van, aki stabil valóság, de akire az árnyék nem 

tud rámutatni. Isten kívül van, de az őt kereső lények éppen ön-

magukba tekintve találhatják meg, amikor a szemüket nem a 

falra, nem az árnyékra szegezik, hanem a belsőbb valóságra. Te-

hát Isten belül van, és ezzel nem kerültem ellentmondásba önma-

gammal. Kívül van, ha azt nézem, hogy nem az árnyékokkal teli 

síkban van, de belül van, ha azt nézem, hogy a lények lelke az 

árnyékvilágnál egy magasabb létformát képvisel, ami istenibb az 

árnyéknál, és ez az istenibb lét önmagunkba tekintve élhető meg, 

lélekben élhető meg, azaz belül. 

Az alaptételem még mindig az, hogy a világ természete a „bizo-

nyíthatatlanság folyamatos lehetősége”. Most jön egy kulcsgon-

dolat a magyarázatomban. Mint már írtam, „a világ egy olyan 

szerkezet, ami elzárta magát a valódi tudástól, és semmilyen világi 

eszköz nem alkalmas arra, hogy bármit is bebizonyítson”. Ha be 

akarna valamit bizonyítani (bebizonyítani önmaga számára), ak-

kor fel kellene adnia önmagát, holott a világ egyik jellemzője a 

fennmaradás, és az önmagához való ragaszkodás. Éppen ezért 

stabil önmagában, de lebeg mint egy vízcsepp a világűrben. Ez 
az oka annak, hogy ‒ másképp megfogalmazva ‒ a világ egy 

olyan „hely”, egy olyan „tér”, egy olyan „állapot”, ahol lehetőség 

van arra, hogy folyamatos bizonyíthatatlanságban legyünk, hogy 

a „nem-tudás” állapotában legyünk. Ez csak egy lehetőség, mert 

lehetőség van a világból való kiszakadásra, az önmegtagadásra, 

a bátor tükörbenézésre, hogy megéljük azt, amiről a misztikusok 

írtak, azaz a biztos pontot, a kételkedésmentességet, a valóságot. 

Mivel ez nem lehetséges a világ természetéről való leválás nélkül, 
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ezért mondják a szúfik: „Úgy olvad el az igazság mint a hó annak 

a kezében, aki nem olvad el mint a hó az igazság kezében.” 

Záró gondolatként a gnoszticizmusról is érdemes szót ejteni. Istenre 

a fenti gondolatmenetben mint a „stabil tudásra” tekintettem. De 

Isten a „nem-tudás” is, hiszen az árnyképek alapján felépített nem 
valódi tudás feladásával, ‒ vagy ahogy már írtam – „önfeladás-

sal” találhatjuk meg. Azaz ha az Istent „tudásnak” hívom, akkor a 

világnak nevezett árnykép a „nem-tudás”, de ha az árnyképet 

„tudásnak” hívom, akkor az Isten a „nem-tudás”. A gnoszticizmus, 

ami egy folyamatosan élő szellemiség a kétezer éves keresztény 

egyházban, sőt talán már az egyház előtt is, sokszor megvetésben 

részesül, mondván, hogy a gnózist, a tudást imádják, azt tartják 

üdvözítőnek. Az itt leírt rendszer alapján azonban a gnoszticizmus 

gnózisa (ha nem tekintjük a tudatosan káros és negatív gnosztikus 

irányzatokat) nem más, mint az egyház agapéja, önkiürítő és fel-

tétel nélküli szeretete. 

Remélem, hogy ezzel érthetővé vált, mit értek azon, hogy a világ 

természete a bizonyíthatatlanság folyamatos lehetősége. Talán ez 

a gondolatsor alázatra tanít minket, és rávilágít arra, hogy valódi 

tudás csak az ego feladásával nyerhető. 
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