
Lapzártakor érkezett

Elhunyt a Nobel-díjas svéd költő

Tomas Gösta Tranströmer 1931. április 15-én, Stockholm-
ban született. Szülei, Gösta Tranströmer és Helmy Westerberg még 
gyerekkorában elváltak, édesanyja tanítónőként nevelte fel a fiát. 
Tranströmer a stockholmi Södra Latinläroverketben (Déli Gimnázi-
um) tanult, majd 1956-ban pszichológia szakot végzett a Stockhol-
mi Egyetemen. Elismert pszichológus is volt, dolgozott javítóintéze-
tekben, börtönökben, foglalkozott fogyatékosokkal, kábítószerfüg-
gőkkel. Tizenhárom éves korában kezdett írni, első verseskötete, a 

17 dikter (17 vers) 1954-ben jelent meg. Teljes költészeti termése 1997-ben látott napvilágot 
angolul New Collected Poems címmel, Robert Fulton fordításában. A Den stora gåtan (A nagy 
rejtély) megjelenése után a Fulton-féle kötet ezzel kiegészítve újra megjelent The Great Enig-
ma: New Collected Poems címmel 2006-ban. Tranströmer 1993-ban tette közzé rövid önéletraj-
zát Minnena ser mig (Az emlékek látnak) címmel.
Életműve továbbfejleszti a 20. századi költészet modernista, expresszionista/szürrealista nyel-
vezetét. A hétköznapi életből és a természetből vett tiszta, látszólag egyszerű képei mély bepil-
lantást engednek az emberi lélek egyetemes aspektusaiba.
1990-ben agyvérzés érte, nehezen beszélt, de továbbra is alkot. Többször is említették az irodal-
mi Nobel-díj várományosai között, sokan a legnagyobb svéd költők egyikének tekintik. Elnyer-
te többek között a Bonnier költészeti díjat, a Neustadt Nemzetközi Irodalmi Díjat, az Oevralids-
díjat, a német Petrach-díjat, az Északi Tanács Irodalmi Díját, a Strugai Költészeti Estek Arany-
koszorúját és az International Poetry Forum svéd díját. Verseit több mint 50 nyelvre fordították 
le, angol fordítói többek között Robert Bly, Robin Fulton és Samuel Charters. A legjelentősebb 
európai haikuköltők között tartják számon. 2007-ben megkapta a kanadai Griffin Trust for Ex-
cellence in Poetry életműdíját.
Többek között Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Pilinszky Já-
nos, Nagy László, Tandori Dezső verseit fordította svédre, Thinsz Gézával együttműködve. 
2001-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idején, 117 vers című válogatott kötete meg-
jelenése alkalmával járt Budapesten. 2011-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat 
A folyóiratunk fordítói közösségének műhelyében készült kétnyelvű kötetünk még életében 
megjelent és örömmel fogadta:  Hommage Tomas Tranströmer – Ághegy Könyvek – Összeállí-
totta: Tar Károly. Thinsz Géza, Mervel Ferenc, Sulyok Vince régi fordításain kívül, Borg Ág-
nes, Békássy. N Albert, Bengtsson Tar Benjamin, Bengtsson Tar Emma, Gaál Zoltán, Lipcsey 
Emőke, Kovács katáng Ferenc, Maros Miklós, Molnár István, Neufeld Robert, Tar Károly és 
Ungváry Tamás fordítói munkájának köszönhetően állt össze ez a kötet. Lennart Karlström a 
költőről írt monográfiájában is elismeréssel ír munkánkról.
Könyvünk előszavában írtuk. Valljuk, hogy mi, az Ághegy alkotói, különösen az Ághegy 
Könyvek sorozatban kötettel jelentkezők, a magyar és a svéd kultúra közötti kapcsolatteremtést 
segítjük, hidat építünk, hírnökök vagyunk. Tranströmer verseit szerte a világon ismerik és elis-
merik „tömör, letisztult költői képeiért, amelyek új fényben mutatják meg a valóságot” méltán 
dicsérik, tanulmányokat írtak róla. De szeretném hinni, és remélem, hogy magyarul értik a leg-
inkább. Így kell lennie, mert - az őt fordító jeles alkotóink által - mi svéd-magyarok vagy ma-
gyar-svédek állunk hozzá a legközelebb. Kötetünk tisztelgés és mutató abból a felemelő folya-
matból, amely a két hazát magáénak mondható alkotó ember lehetőségeit mutatja: szolgálat és 
köszönet.
Tomas Tranströmer halálát folyóiratunk munkatársai és olvasói is gyászolják. Őrizzük emlékét.


