
például a teremtő Egyesülés elméletében az az elv, hogy "in natura rerum" 
a dolgok természetes rendjében - nincsen befejezett s ennek következtében el
szigetelt .szubsztancía, hanem minden egyes szubsztancíát Szubsztancíákból álló
Szubsztancia-sorok tartanak fenn, amelyek viszont egymást tartják össze fokról
fokra, egészen a végső Központíg, amely felé törekedve minden összpontosul.

A "befejezetlen Szubsztancia" és a "Szubsztanciákból álló Szubsztancía" ket
tős eszméje nélkül akármelyik filozófia összefüggéstelen és zavaros marad. Ha
viszont elfogadjuk ezt a két fogalmat, akkor minden világos magyarázatot kap,
s körülöttünk minden rendkívül élesen rajzolódik ki - nemcsak a Metafízíká
ban, de talán még inkább az Erkölcs és a Vallás területén.

(Folytatása következik)

VASADI PÉTER VERSE

Csak a~"tán

Veri a tenger, mossa a hab
az aranypartot. Belőle nő

ki a lélek, e pávafarok lombú
növényzet. Magas, mert mélv
gyökel·ú. És fenyeget,
a semmiig lehajolva. Lám,
nem lehet a halottat befödni
halálával ; fölhányja csatakos
tcikaróját, kiszikkad szélben,
megzsugorítja a szív lúgja,
szárazság őrli homokká,
tüzeit maggá. És azután,
csak azután.

A tenger
zúzva táplálja a növényt.
A m vadul átcsap a sziklaperemről

lebukott agyagisteneken. Valaha
bennük is zizegtek a sók s
egymásba merültek a cápaárnyak 
most már se kövek, se tenger.
Lettek volna vasak. mik csak
a fényfogyatkozásba' derengnek;
aranynak ragyogni éj is elég.

Ej, barátaim,
kimondani RA a halált ann,i,
mint a jövőbe toloncolni
folytonos születésre. Igy
haldoklik, vállára tapadt
kanca hajával s marnak «
hátába az éj ostoreziira
sutött csillagai. Énekére
- tudom én! - ideges láz
tépdesi hajlékony csuklónkat
és a halánték domború nap
félgömbjei közt villog,
futkároz a gerincünk mellett;
a benti neszek fátylán átitt
a csontkopogás : színleljak
testvérek a boldogságot !

De
mozdul Jeremiás a lélek ciszternában:
odalöktűk. Arcában iszapok ereje.
Övezett derekán fölül angyal.
Rágcsálja hullajtott kenyerét,
szavainkat. Nem csoda hát, ha köp
s keserű. Szeméből kizuhant a
világ l; helyébe vonulnak a
szárnyas csapatok csatasorban.

Hogy-hogy,
nem szálldos ? - kérded. De nem ám
Röfög, mint a vadállat, szakálla
mégis [észke gyémántos madaraknak.
Leheletének: súlyos arany párlata
van s amikor igéink vasláncként
csikoroimak, beömlik közéjük
olajnak. Athúzza agyadon véres
pengéjét s dől kétoldalra az
ezüstikra meg a kátrány.

Mielőtt

nyögnél félelmedb,en, igazad
kisüvölti. Meghajszol. Igába
szorit, hogy erőd kisodorjon
fekete kelyhű vizekre. Elnémítja
az ajkad s összehajol torkadban
a kórus. Fölkap, tejutadra taszít
s míg fényesedő arcodra feszíti a
bőrt suhanásod, egyhelyben iramodtat.

Sötétben
j'ésnyíre nyit. Pusztába veti
falak nélküli ablakorlat. Az éjt
egyetlen hegedű sikítással szúrja
szíven, odavonszol a partra, láng
cérnával varrja be mosdatlan
szádat, mely végre üres.
És beföd csatakos takaróddal.
Akkor moccan a tenger,
és azután.

Csak azután !


