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A KÖZELÍTŐ TÉL 
 
Irodalmunk egyik ellentmondásos költője, „a niklai remete”, a „Somogyi 

Diogenes”, sikeres földesúr volt, de életének igazi értelmét a klasszicista és a romanti-
kus költészet jelentette. A latin és a német nyelv mellett kiváló ismerője volt a római és 
a görög mitológiának is. Költői példaképe is Horatius volt. Írásra Kazinczy Ferenc 
biztatta, de Kölcsey szigorú, néhol igazságtalan bírálatára lett „niklai remete”. 

Elégiái közül az utókor és a rostáló idő az egyik legsikerültebbnek A közelítő 
tél (1804-1808 között) című versét ítélte. Ezzel a költeményével emlékezzünk Rá! 

A szöveg mondatait négyes sorokba és hat szakaszba rendezte a költő. 
A szövegösszetartó erőt, a kohéziót az teremti meg, hogy időszembesítő, ér-

tékszembesítő, létösszegező költemény (Somos Béla). Ihletője a mulandóság, a 
virágzót, a termőt és a hervadót egyszerre látja és láttatja a költő. Az idő múlása 
az értékek pusztulásával jár, s a vers logikája szerint nem teremtődik helyettük új.  

A szövegmondatok mellérendelő viszonyban kapcsolódnak egymáshoz, s 
bennük birtokos személyjeles szavak társulnak hozzájuk: ligetünk, bokrai, völgye, 
dala, szárnya, koszorúm, tavaszom, ajakam, Lollim szemöldöke. 

 Jelentéstani elemként a nincs tagadó ige és a nem tagadószó ismétlése a múlt 
értékeinek tragikus elvesztését jelzi. S a felsorolás is azt összegezi, ami elmúlt és 
ami itt maradt, s ebből bontakozik ki az őszi táj lehangoló képe — hervadt liget, 
tarlott bokor, levél zörög, nincs labyrinth, illat… —, mely egyszerre jellemzi az 
évszakot, az ifjúság örömeinek elvesztését, s a szomorú niklai környezetet is. 

Az eredeti, Az ősz cím helyett, a statikus állókép helyére Kazinczy javasolta a 
lopva közeledő fenyegetés mozgalmasságát sugalló jelzős szerkezetet, amely ria-
dalmat is sugall: A közelítő tél. 

Berzsenyi az antik mitológiából kölcsönözte a labyrinth, Zephir, symphonia, 
thyrsus, nektár szavakat, tisztelegve az ókori költészet maradandó emlékei előtt. 

A költemény valóságos természeti képeket és elképzelt, általános világképet 
rajzol, a tájrajz belső tájba hajlik át, lelki tájat idéz, a lírai ént, a mindenkori ént és 
minden, az olvasói ént is érintő ént, az elmúlást idéző törvényt önti művészi for-
mába. Az elmúlás élményét egy látomás, a „szárnyas idő” és a közeli kis világ je-
lensége, a „kis nefelejcs” párhuzama is növeli. A táj látványával felidézett hangu-
lat gondolati tanulsága: „minden csak jelenés”. Öt érzékszerv rögzíti a szomorú 
jeleket: — a hervadás sárga, barna színeit a szem; — a symphonia hiányát, az 
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öröm víg dalának elnémulását a fül; — akusztikus élményt idéz a tartalmi jelenté-
sen túl a „Tarlott bokrai közt sárga levél zörög” sor ropogó r-je, emlékeztetve a 
hervadt levelek zörgésére, zizegésére (Horváth János); — a „balzsamos illat” egy 
újabb érzékterület lenne, de „a violás völgy nem illatoz”; — az íz, az istenek ita-
lának az íze: „még alig ízleli nektárját ajakam” (olvashatjuk a szomorú vallomást); 
— s végül „a lengedező Zephir”, a könnyű szél simogatása is csak emlék a költő 
számára (Somos Béla). 

A költemény szövege magyar nyelvű, latin szavakkal, mai, írott, érzelemki-
fejező, szépirodalmi alkotás. 

A költemény stílusa is szépirodalmi. Komor, vigasztalan hangulatot te-
remtenek a rossz hangzású szavak: hervad, tarlott bokrai, durva, borong, 
kiholt… s a néhány jó hangzású szó is csak a hiányt érzékelteti: balzsamos illat, 
zöld lugas, vidám völgy, víg dal, kikelet, Lollim barna szemöldöke…. Ebbe a 
sorba illik a két alliteráció és a „néma homály” szinesztézia összekapcsolása: A 
hegy boltozatin néma homály borong… 

Az egyetemes mulandóság megrendültsége, az emberi sors tragikumának fáj-
dalma a vers dallamában, ritmikájában is észrevehető, a költő eredeti tartalommal 
telítette a klasszikus időmértékes verssorokat. Formája az ún. aszklepiadészi 
versszak, három kis aszklepiadészi és egy glükoni sor: 

Hervad már ligetünk s díszei hullanak. 
 _ _ / _ U U /_ // _ UU / _ U/_ 
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. 
 _ _ / _ U U / _ // _ U U/ _ U /_ 
 Nincs rózsás labirinth, s balzsamos illatok 
 _ _ / _ U U / _ // _ U U / _ U/_ 
 Közt nem lengedez a Zephyr. 
 _ _ / _ U U / _ U / _ 

A szöveg szavainak szótári jelentésére ráépül a szövegösszefüggésből adódó 
érzelmi-hangulati többletjelentés: a természeti kép és az élet elmúlását összekap-
csoló szerkesztés. Az igék közül: hervad, hullanak, zörög, nem búg, nem illatoz, 
borong, elrepül, enyész, elvirít, itt hágy…, de a jelzők is: tarlott (bokor), durva 
(csalét), néma (homály), szárnyas (idő), zsenge (virág)… szófaji értékükkel segítik 
a szöveg hangulatának kialakítását. 

A szóképek közül egyet emeljünk ki: egy mindennapos metaforából — az idő elrepül 
— sajátos gondolatátvitellel született meg a „szárnyas idő” jelzős szerkezet, költői kép. 

A költemény szerkezete is klasszikusan kiegyensúlyozott: az általánosságtól a 
legszemélyibb vallomásig jut el. 

A szöveg mondatai kijelentőek, de érzelmileg telítettek, közel állnak a felkiáltó 
mondathoz, a negyedik szakasz második sorát, valamint a hatodik szakasz második és 
negyedik sorát panaszos felkiáltójel zárja. A sorvégek egybeesnek a mondatok határá-
val. Az igei állítmányok verbális stílusúvá teszik a szöveget, amely a szerző függő be-
széde, az utolsó két szakaszban egyenes beszédbe torkollik. 
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Bölöni Domokos (1946. augusztus 11.) romániai magyar író, a marosvásárhelyi Népúj-

ság művelődési rovatának szerkesztője. Maros megyében (volt Kis-Küküllő vármegye), a köz-
igazgatásilag Bonyha községhez tartozó, Dányán nevű faluban született. Dicsőszent-
mártonban járt középiskolába. 1973-ban román—magyar szakos oklevelet szerzett a maros-
vásárhelyi Tanárképző Főiskolán, majd 17 éven át a sóvidéki fazekasfaluban, Korondon ta-
nított. Volt községi könyvtáros, iskolaigazgató, irodalmi kör szervezője stb. Nős, három gyer-
mek édesapja és három unoka nagyapja. Első írása 1974-ben jelent meg a kolozsvári Utunk 
című irodalmi hetilapban. Kisprózái a bukaresti Ifjúmunkás és Előre, a marosvásárhelyi 
Új Élet és Igaz Szó, a csíkszeredai Hargita, valamint a Brassói Lapok című ki-
adványokban jelentek meg. Első kötete a bukaresti Kriterion Kiadó Forrás-sorozatában látott 
napvilágot, Hullámok boldogsága címmel 1980-ban, Bajor Andor és Szilágyi István aján-
lásával. 1985-ben Hét vége című novellájával elnyerte az Igaz Szó szépirodalmi folyóirat 
novellapályázatának első díját. (A történet eredeti címével — Parasztnovella — szerepel a 
szerző egyik kötetében.) 1986-ban szintén Bukarestben adták ki újabb novelláskötetét, A 
szárnyas embert. 1990 tavaszán visszatért Marosvásárhelyre; a Népújság című napilap 
munkatársa, a művelődési rovat szerkesztője. 1993-ban két írása elnyerte a Magyarok a Ma-
gyarokért Alapítvány pályázatának első díját próza kategóriában. 1998-ban szülőfalujáról 
írt munkáját nagydíjjal jutalmazta a budapesti Magyar Napló (A magyar társadalom ön-
képe az ezredfordulón címmel meghirdetett pályázatán). A Népújság mellett létesült Impress 


