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BOETHIUS

Ma már lexíkonokba, bölcseleti szakkönyvekbe szorult Marilius Ani
tius Boethius Severínus neve, de a középkoron végig élt és hatötit emlé
kezebe. Ardsztotelész-magyarázataít a seholakban tankönyvekben naS7JIláJ
ták, latin szaJkkifejezéseit elfogadták. súlyos, tömör definícióit változat
lanu1 átvették, könyveit mind újra kiadták és méltatták, főművének,

.A bölcselet vigasztalásainak öt könyvéhez elmélkedéseikben vissza-vissza
tértek s a bennük \jelzett merész ösvényeket széles utakká, szinte közhe
lyekké taposták. Hiába elmélkedett a börtönében sínylődö államférfi
fíilozófus a hírnév híábavalóságáról, jó ezer évvel megtoldotta halála
után is emlékezetét és hatását.

Igaz, két tévedés ts emelte Boethíus népszerűségét a kőzépkorban :
egyiJk az, hogy egy angol dominikánus szerzetesnek, Doctor Anglicus-nak
róla írt rnűvét Szerit Tamásnak, a Doctor Angelicusnak tulajdonították ;
másik, hogy több súlyos hittudományi munka, amelynek szerzőségét ma
vitatják, Boethiizs neve alatt került forgalomba. Mert a középkorban igy
plagizáltale nem kiváló szerzők műveit adták ki a maguk neve híresíté
sére, hanem saját, sokszor értékes szerzeményeíket rejtették nagyobb
írók neve alá.

KM volt Boethiust annyira elfeledni, mert személye, élete, műve

egyaránt megérdemli, hogy mínden kor tisztelettel forduljon felé, és a
míenk is meglássa benne azt, ami örök és ami modern.

Római volt tetőtől-talpig, "az utolsó római és az első scholasztdkus",
ahogy Gibbons nyomán mondaní szokás róla. Am a feladatot kapta a
sorstól, hogy az utolsó időkben, amikor már a népvándorlás vizözönébe
kezdett süllyedni mínden rómaiság, összenyaláboljon minderrt, amit az
utókor számára megmenteni érdemes. Bölcselőnek, tudósnak indult, At
Mnben tanult, görög nyelven ismerkedett meg Platón, Arisztotelész szel
lemével. Győzködött összeegyeztetésükön, összes műveíket szándékozott
la:tinna fordítani. Theoderich római császár, a geníalís gót, elhitte Plató
nak, hogy bölcselők valók a politikai ügyek élérevszerette is udvarát je
les tudósok és bölcselők koszorújával diszíteni. így került Boethius kon
zuli méltóságra; szülertett római polgárnak, előkelő patricusok sarjának
juiotrt az la nehéz feladat, hogy szerepet fogadjon el a gót hódító, a sanda
szemmel nézett barbár birodalmában. A szerencse igen magasra emelte,
a:mg, tekintély, harmonikus családi élet, kongenialis após, ihlető feleség,
pompás két tehetséges fiu, gazdagság - minden az övé lett s míndent
egY napon veszített el. A csalfa Fortuna levetette szekeréről s kiforgatta
míndabból, amivel korábban elhalmozta, elvesztette császára bizalmát és
kegyét, szabadságat, vagyonát, s Pávía börtönében kellett szembenéznie
a halállal, kihallgatás, itélet, védekezési lehetőség nélikül.

A hírtelen fordulat megrázta a bölcs szívét, Börtönében először elé
giákJban síTlta ki összetört lelke bánatát:

En, aki hajdan a fénykor boldog verseit írtam,
Hajh, most bús panaszok versire kényszeriiIök.

Jönnek a bús Múzsák, diktálnak a méza· Camoenák,
S könnyel áztatják arcomat únt dalaim.

0, ezeket legalább terror nem úzheti innen,
Ok e~kísérnek híven a zordon úton.

Ok viruló ifjúkorom édes díszei voltak,
S most ime itt vannak, szánni a bús öreget.
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Mert váratlanul ért utol e7l{1em a tétova aggkor,
. Jőtt a keserveknek korszaka, évada rám.

Már szomorú fómnek haja öszbevegyülni tőrekszik

S megtőrt testemnek vén, laza bőre remeg . . .
Míg csélcsap jókkal tartott a csalfa szerencse, ,

Csak kicsi híján múlt, s majd letiport a halál:
S most, hogya balsors rámvicsoTÍtja búskomor arcát,

Lám, gonoszul késik, nem jőn az enyhet adó.

Később felocsúdik, meglátja új, nagy feladatát: aki nagynak bizo
nyult a dicsőség ormán, mutassa meg nagyságát lenn is. A könyvek 001
cselője bizonyuljon az élet bölcsének. Visszatéreszméihez, amelyektől az
államügyek kissé elvonták s kinyílik a világirodalom egyik legszebb bör
tönvírága: A bölcselet vigasztalásáról írt öt könyve,

Legnagyobb csüggetegségében mint valami felséges nő-alak beláto
gat börtönébe a megszemélyesített Philosophia, elűzi a vigasztaláshoz
nem értő múzsákat s maga beszél figyelmes tanítványához a világ [avai
nak hívságáról, a szerencse forgandóságáról, a gondviselés rejtélyeiről,

az egy nagy Jóról, a mindent előre tudó s előrelátásával az akarat sza
badságát mégsem korlátozó Mindenhatóról.

A bölcselő szemlátomást felfrissül, képzelete kigyúl, már egészen
megfeledkezik bilincseiről s. a legmagasabb témákon elmélkedik. Mivel
a latin nyelv már megindult az elbarbárosodás útján, fokozott gonddal ír
azon a klasszikus nyelven, amely az aranykor íróira emlékeztet. Egy-egy
nehezebb eszmefuttatás után megáll s versben is összefoglalja az elmon
dettakat. Szinte tüntetőleg változtatja versformáit: 39 költeményét 26
féle versszakban írta meg.

Hívő s hitetlen oldalon fölvetették már a kérdést: igaza volt-e a ke
resztény középkornak, amikor annyira magáénak vallotta Boethiust ?
Hiszen hittudományi műveinek szerzősége kétséges, örökszép művének,

A bölcselet vigasztalásának pedig csak egy sora céloz homályosan az evan
géliumra. Amit ebben a könyvében kifejt, azt akár egy fenkölt lelkű po
gány is leírhatta volna - vélik egyesek. Leírhatta volna - válaszoljuk
reá - de mégsem írta le. A természettől keresztény léleknek megvolna a
fizikai képessége, hogy a keresztény igazságok jórészét felfedezze, de a
történelem arról győz meg, hogy erre nem volt meg az erkölcsi ereje,
amig a kinyilatkoztatás nem nyúlt a. szárnya alá. Különben is Boethius
nem a Theológia, hanem a Philosophia látogatását írja le; a bölcseletnek
pedig nem az a dolga, hogy a hittudomány területeire kalandozzon át,
csak atermészetes ész fényénél meglátható dolgokig hat el az ereje,

Boethius nemes fejét kb. ötven éves korában, 522-ben sujtotta porba
a hóhérbárd. Kudarcot vallott a politikája: nem sikerült két urat szol-.
gálniat gát uralmat és római érdekeket. De nem mondobt csődöt szép,
fenkölt világnézete: az átsegitette a megrázkódás első próbáin, fölemelte
a lelkét és la mártíromság fényébe borította emlékezetét.

Magyar nyelven utoljára 1838-ban jelent meg a Bölcselet vígasztalása
Horváth Dániel cisztercita fordításában, aki "mulatsága legböcsösebb tár- .
gyának" találta a szép mű :-.rdítását, amely "valoságos rbillege a fel
lengző elmének". Ideje, hogy néhány szemelvényben újra bemutassuk a
szép Vigasztalást.
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