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iába beszél a magyartanár a tanulóknak nyel-
vünk egyik sajátos vonásáról: a tömörségről, 
ha a tömegtájékoztatás nyelvében gyakran elő-
fordulnak fölöslegesen terjengős, úgynevezett 

terpeszkedő kifejezések. Egyszerűbben mondva: aminek 
megjelölésére elég volna egyetlen szó, azt főként a rádió és 
a televízió gyakran két vagy több szóval, esetleg körülírással 
fejezi ki. Naponta lehet például ilyesmiket hallani: A hét 
végén kezdetét veszi a vívó-világbajnokság. Tegnap este a 
sportcsarnokban kezdetét vette a körzeti teremfoci-baj-
nokság. Vagy: A polgármesteri hivatalban megoldást nyert 
a nyugdíjasok kérése. A miniszterelnök együttérzésének 
adott kifejezést... A pénzügyi hatóság ellenőrzést gyakorol 
a költségvetés fölött.

Ezekben a példákban – vagy a hozzájuk hasonlókban – 
az a baj, hogy a cselekvés, történés, állapot stb. kifejezésére az 
igéből képzett főnév mellett általános tartalmú vagy konkrét 
jelentés nélküli igét használunk. Ez idézi elő a fölösleges szó-
szaporítást. Nyelvünk történetéből tudjuk, hogy már az ős-
magyar kor végén (a honfoglalás előtt) a nyelvtani szerkezetre 
a tömörség volt jellemző. Természetesen hosszú és bonyolult 

fejlődés eredményeként, a képzők, ragok, jelek és más nyelvi 
eszközök kialakulásával vált ilyenné nyelvünk. Ide kívánko-
zik ezúttal egy mondat Bárczi Géza nyelvtörténeti fejtegeté-
séből: Az, hogy a magyarság idegen kulturális körbe lépve, 
idegen műveltséggel cserélve föl a magával hozottat, idegen 
népek gyűrűjében nem oldódott fel és nem hullott szét, mint 
annyi harcias török nép: kunok, besenyők, bolgárok stb., azt 
nem jelentéktelen részben nyelvének köszönheti...

Tehát nyelvünk nem szereti a fölösleges szószaporítást. 
Az említett példáknál maradva: a kezdetét veszi semmivel 
sem mond többet, mint a kezdődik. A világbajnokság vagy 

más sportesemény megkezdődik, elkezdődik. Nem kezde-
tét veszi. A megoldást nyer(t) azt jelenti: megoldják, megol-
dották. A kifejezést ad (valaminek) egyszerűen azt jelenti: 
kifejez vagy kinyilvánít valamit. Helyesen tehát: A minisz-
terelnök kifejezte vagy kinyilvánította együttérzését. Az el-
lenőrzést gyakorol szókapcsolat is helyettesíthető egyetlen 
szóval: ellenőriz. Például: ellenőrzi a költségvetést.

A hivatalos (hivatali) nyelvben oly gyakori megrende-
lést, módosítást, levonást eszközöl helyett jobb a megrendel 
valamit, illetve a módosít, levon forma.

Természetesen nem minden terjengős jellegű szer-
kezet/szókapcsolat használatát kell hibásnak tartanunk. 
Mert számos esetben az alakjára nézve terpeszkedő kifeje-
zésben a főnév mellett álló ige jelentése konkrét, kifejező, 
átvitt értelmű használata természetes, ezért nem helyette-
síthető más formával. Gondoljunk például az ilyenekre: 
fejébe vesz (valamit), ajtót mutat (valakinek), győzelmet 
arat, zokon vesz stb. Más eset: a szemléletes, találó és ha-
gyományos dühbe gurul kifejezés helyett mondhatjuk 
ugyan, hogy feldühösödik, de stilisztikai szempontból a 
kettő nem ugyanaz. Az első jobb.

Kezdetét veszi? 
Kezdődik!
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övid betegség után kedden elhunyt Mészöly 
Dezső Kossuth-díjas író, költő műfordító. 1918. 
augusztus 27-én született Budapesten. Érettségi 
után 1940-ig a budapesti Református Teológiai 

Akadémián tanult. 1942-ben a Kolozsvári Egyetemen szer-
zett bölcsészdoktori címet François Villon művészetéből. 
1940 és 1943 között a Képzőművészeti Főiskola festő szakára 
is járt – egyik felmenője Mészöly Géza ismert tájképfestő volt 
–, valamint Párizsban is folytatott irodalmi és színházi tanul-
mányokat. 1946-ban a Nemzeti Színház dramaturgjaként 
kezdett el dolgozni, 1948-ban a Madách Színházhoz került, 
ahol szintén dramaturgként dolgozott, és tanított a Szín-
művészeti Főiskola dramaturg szakán is. 1958-ban távozott 
a Madách Színháztól, 1963-ig szabadúszóként tevékenyke-
dett. Ekkor a Magyar Televízió munkatársa lett, ahol 1978-as 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 1992-ben az előbb a Magyar 
Televízióban, később a Duna TV-n a kezdeményezésére lét-
rejött és havonta megjelenő Lyukasóra című irodalmi műsor 
szerkesztő-műsorvezetője volt. 

Rengeteg műfordítás kötődik Mészöly Dezső nevéhez, 
lefordította Villon teljes életművét, és jelentősek Shakes-
peare- és Molière-fordításai is. Fordítói munkája mellett 
fiatal korától rendszeresen szerzett verseket, első önálló 
kötete 1975-ben jelent meg.

                   helyesen n Komoróczy György

lkotásait több mint hatvan nyelvre fordí-
tották le eddig, sorai magyarul is olvashatók 
– mondta el Stockholmban a Svéd Akadémia 
titkára. Az irodalmi Nobel-díj idei kitüntetettje 

stroke miatt nem tud sem járni, sem pedig beszélni. Az elisme-
rés 10 millió svéd koronával (kb. 4,8 millió lejnek megfelelő 
összeggel) jár. A 80 éves Tranströmer, egy svéd újságíró-család 
sarja, az 1950-es években kezdte pályáját, első kötete 1954-ben 
jelent meg. Munkásságából elsősorban költészete ismert, de író-
ként és műfordítóként is tevékenykedik. 

A Svéd Akadémia korunk egyik legnagyobb költőjeként 
méltatta Tranströmert, aki „tömör, áttetsző képeiben egy friss 
valóság felé mutat utat”. A díjazott nevét évek óta a várományo-
sok között emlegették. Művei nagy kérdésekkel, többek közt a 
halállal, az emlékezettel és a természettel foglalkoznak.

Tomas Tranströmernek kevés műve jelent meg, ennek elle-
nére világszerte ismert a költészetet kedvelők körében. Alkotá-
sait több mint hatvan nyelvre fordították le eddig – mondta el 
Stockholmban a Svéd Akadémia titkára. Peter Englund hozzá-
tette, hogy az irodalmi Nobel-díj idei kitüntetettje stroke miatt 
nem tud sem járni, sem pedig beszélni. Ennek ellenére továbbra 
is alkot, agyvérzése előtt pszichológusként is tevékenykedett.

A kitüntetett svéd költő 1990-ben súlyos agyvérzést ka-
pott, elvesztette beszédkészségét és tolókocsiba kényszerült. 
1996-ban adta ki betegségéről A gyászgondolat című versét, 
amelyben Liszt Ferenc zeneszerző hasonló művének gondo-
latát vette alapul.

A bejelentés után felesége közölte, Tranströmer „na-
gyon boldog”, hogy megkapta a díjat. Az elismerést Tomas 
Tranströmer a nyolcadik svéd szerzőként kapta meg.

Tomas Tranströmer versei magyarul is olvashatók, legutóbb 
2001-ben jelent meg verseskötete Magyarországon. Abban az 
évben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége volt. 
Fordítója, Mervel Ferenc már akkor úgy fogalmazott: „remél-
jük, a már annyira várt Nobel-díjat elnyeri, erre mindenki szá-
mít”. Thinsz Gézával együttműködve Tomas Tranströmer több 
magyar költő – Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Nagy 
László, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Tandori Dezső és Pilinszky 
János – verseiből is fordított svédre.

Az idei irodalmi Nobel-díjas a magyar irodalom nagy ba-
rátjaként ismert és sok magyar verset is lefordított svéd nyelv-
re. Mezey Katalin József Attila-díjas író, költő, a Széphalom 
Könyvműhely vezetője az MTI-nek elmondta, hogy 
Tranströmer válogatott verseit 2001-ben adták ki 117 vers 
címmel, és 2003-ban megjelentették Az emlékek látnak című 
rövid, megindítóan szép önéletrajzi írását. Mezey Katalin azt 
is közölte, hogy közelebbről újra a boltokban lesznek a friss 
Nobel-díjas költő kötetei.

Tranströmer Thinsz Géza magyar költővel – aki 1956 óta 
élt Svédországban – volt barátságban, rajta keresztül ismerte 
meg a magyar költészetet, és az ő nyersfordításai alapján ültet-
te át Illyés Gyula, Nagy László, Weöres Sándor, Nemes Nagy 
Ágnes, Szabó Lőrinc és Pilinszky János verseit svéd nyelvre. Az 
1999-ben kiadott gyűjteményében 43 magyar költő verse sze-
repel. Emellett fordított Borisz Paszternak orosz író, költő és 
Odysseas Elytis görög költő verseiből is.

Külön barátságot ápolt Pilinszky Jánossal és nagyra tartotta 
a magyar költő munkásságát – jegyezte meg Mezey Katalin. Az 
emlékek látnak című önéletrajzi kötetében ott van Vihar című 
verse, amelyet Weöres Sándor ültetett át magyarra. A köny-
vet Mervel Ferenc fordította le. Rajtuk kívül Sulyok Vince és 
Jávorszky Béla fordított Tranströmer-verseket – tette hozzá.

A Pilinszkyhez fűződő barátsága kapcsán jegyezte meg egy 
1969-ben született levelében, szerette volna meghívni a magyar 
költőt Svédországba. „Pilinszky albérletben lakik, a város köze-
pén, egyetlen szűköcske szobában (mint a legtöbb kispénzűnek, 
neki sem futja saját lakásra). De csodálatos ember. Feledhetetlen 
estéket töltöttünk együtt véget nem érő beszélgetéssel (tolmács 
nélkül) a parányi szobában” – idézte fel találkozásukat.

Mezey Katalin 2001-ben, már a 117 vers című kötet meg-
jelenése után Svédországban találkozott Mervel Ferenc kalau-
zolásával Tranströmerrel egy szép szigeten, ahol él. A felesége 
segítségével és írásban kommunikáltak. Szeretett Budapestre 
jönni, a 70. születésnapján, válogatott verseinek magyar meg-
jelenése alkalmából megünnepelte őt a Magyar Írószövetség a 
Benczúr Házban – jegyezte meg Mezey Katalin.

Tomas Tranströmer 1969 októberében két hetet töltött 
Kelet-Európában, Magyarországon és Csehszlovákiában a Svéd 
Intézet felkérésére, „hogy a hivatalos, bürokratikus csatornák 
mögött, mellett és fölött” megpróbáljon személyes kapcsola-
tokat kiépíteni az ottani értelmiséggel. Utázásáról levélben szá-
molt be barátjának, Robert Blynak. 

Tomas Tranströmer svéd költőnek ítélték oda a 2011. évi irodalmi Nobel-díjat Stock-
holmban. A 80 éves Tranströmer 1951-ben kezdte pályáját, munkásságából elsősorban 

költészete ismert, de íróként és műfordítóként is tevékenykedik. Kevés műve jelent 
meg, ennek ellenére világszerte ismert a költészetet kedvelők körében.

Tomas Tranströmer és a magyarok

Életének 94. évében kedden elhunyt 
Mészöly Dezső költő, műfordító, drama-
turg. Verseket írt, évekig szerkesztette 
és vezette a Lyukasóra című irodalmi 

műsort, lefordította Villon teljes életmű-
vét, és jelentősek Shakespeare-  

és Molière-fordításai is.

Elhunyt  
Mészöly Dezső
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