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Író, nyelvész, angol műfordító. Az ELTE bölcsészeti karán szerzett magyar-angol szakos diplomát. A Móra Kiadó szerkesztőjeként kezdte pályáját, és ott is
fejezte be harminchat év múlva. Első fordításkötete ötvenkét éve jelent meg.
Nyolc különféle nyelvből fordított magyarra verseket és regényeket, valamint
több kötetnyi magyar verset angolra is. Eredeti munkáinak száma meghaladja a
harmincat. Ezek túlnyomórészt az ismeretterjesztés körébe tartoznak, van köztük jó néhány szótár és lexikon is. Témavilágukat a zene, az irodalom, a nyelv és
a nyelvek alkotják. Nem éppen gyerekeknek íródtak, inkább ifjúsági könyvek:
tizenkét-tizenöt éveseknek vagy még idősebbeknek. A kicsiknek fordított gyermekkönyvek közül kettő szerzett tartós népszerűséget, az angol népi dajkaversek gyűjteménye, a Lúdanyó meséi (1964), valamint a kortárs svéd gyermekversekből készült összeállítás, Ami a szívedet nyomja (1975). A közelmúltban jelent meg eredeti gyermekvers-kötete, a Meseország lakói a mesei alakok játékos „vallomásaival”.

Ami a szívedet nyomja

Bélyeg

Meseország lakói

Meg ne próbáld!

Bélyeget gyűjtöttem.
Papa hozott egyszer egy kilót.
Azóta nem gyűjtök bélyeget.

Az udvari bolond

Meg ne próbáld!
mondja apa,
és nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket,
és már úgy érzem, hogy gyáva vagyok,
ha meg nem próbálom.
Ingrid Sjöstrand

Néha csontvázról álmodok…
KÖNYVEK

„Hogy miért írtam, fordítottam gyerekeknek? Bizonyára azért, vagy főképp
azért, mert a Móra Könyvkiadóban kezdtem a kenyérkereső munkámat egy
fél évszázaddal ezelőtt. Akkor és még évtizedekig a Móra adta ki a Magyarországon megjelenő ifjúsági és gyermekkönyvek 99 százalékát. Mindenki,
aki az ifjaknak és legifjabbaknak írt, költött, megfordult a kiadóban, olvastam, szerkesztettem őket, vagy épp csak csevegtem velük A magyar gyermekirodalom olyan klasszikusai voltak szerkesztő kollégáim, mint Kormos
István és Janikovszky Éva. Mi lehet ihlető környezet, ha ez nem?
Az sem mellékes, hogy három gyerekem a kezdő mórás éveimben született, első írásaimnak olykor ők voltak a próbababái, később már akár kritikusai vagy ötletadói is.
Ahogy múltak az évek, és nőttek a gyerekek, egyre inkább az idősebb
korosztályok felé fordultam. Könyveim nagyobb részét nekik írtam, meg
persze az érdeklődő felnőtteknek is. Arra kell gondolnom, hogy ilyen irányú
buzgalmamat egy pici lelkifurdalás is ösztönözte. Feleségem harminchárom
évig tanított sikeresen, nagyszerű tanár volt. Mindhárom gyerekünk, András, Ágnes és Gábor tanári diplomát szerzett, nem kérdéses, hogy kinek a
példáját követve. Épp csak én lógtam ki a sorból. Pedig nekem is tanári diplomám volt. Néha úgy éreztem, hogy elbliccelem a nehéz pedagógiai munkát a lezserebb és színesebb kiadói ténykedés csábítására. Illő hát, hogy én
is átadjam ismereteimet minél többeknek, hogy igyekezzem kedvüket és érdeklődésüket felkelteni mindama témák iránt, amelyek engem érdekeltek.
Mindmáig ez a munka vonz a leginkább, és szerencsére még nem érzem,
hogy kedvem és munkabírásom jottányit is lankadna. De nem is lankadhat,
mert most már öt unoka is szép lassan és sorban belép olvasóim táborába.”

KRITIKA
„Ami ezekben a versekben a legizgalmasabb: minden
vers beszélője maga a híres (vagy kevésbé híres) mesefigura, akik olyan titkokat árulnak el magukról, melyeket talán nem is gondoltunk volna róluk.”
(Varga Betti)
„A Halhatatlan hősökből egyértelműen látszik, hogy
egy precíz szótárszerkesztő minden részletre kiterjedő munkája, melyben a legutolsó mellékszereplőről
is a lehető legrészletesebb bemutatást kapja az olvasó.”
(Varga Betti)
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Néha csontvázról álmodok,
csak elindul felém,
jön közelebb, egyre közelebb.
Nem bírom tovább, visítok
és felébredek.
– Csak álom volt –
mondja anya.
Mintha sokat segítene,
hogy a rémség itt belül van
és nem ott kívül.

Siv Widerberg

Sóderparti
Daniel,
aki az osztályunkba jár,
a vacsorát sóderpartinak mondja.
„Sódert esztek vacsorára?”
kérdeztem egyszer
(mert ez a Sóderparti
olyan lükén hangzik).
„Frászt” mondta Daniel,
„húst eszünk,
és mindenki nyomhatja a sódert,
és senki se mondja,
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja”
mondta Daniel és nevetett.
Mégis csak lükén hangzik, hogy Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen!
Nálunk csak olyan közönséges Vacsora van.

Ingrid Sjöstrand

Siv Widerberg

Íme, egy kis személtető azoknak,
akik angolul tanulnak, és már
tudnak is derekasan. Itt látható,
hogyan lesz Weöres Sándor jól ismert verséből azonos csengésű és
jelentésű angol dal, miközben a
betű szerinti értelem itt-ott módosul egy kissé. Ez nem is lehetséges másképpen, ha a versmértékhez, a ritmushoz és a szótagszámhoz, valamint a rímek rendszeréhez is szigorúan tartanunk
kell magunkat.
Nád alól és gőz alól
vízi várból nóta szól,
vízi várban zöld kövön
dalol Ung király –
Hallja kinn a sima rét
Ung királynak énekét,
és nótára hajladoz
lepke és füszál.
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Mondják, Bolond vagyok.
Ha minden bolondra csörgősipkát raknál,
Hamar kiürülne
A nagy sipkaraktár.
Csakhogy aki bolond, az még nem udvari,
Az igazi csörgősipkát
Ésszel kell hordani!
Nem is bármennyivel, hanem tenger ésszel!
Ezért velem bolondozni
Senki sem merészel!

A sárkány
Én vagyok a Sárkány,
Hét fejem van. Egyik
Szendereg a párnán,
Másodikban furfang bugyborog és ármány,
A harmadik olvas, orrán okulája,
Negyedik a tükör előtt
Kalapját próbálja,
Ötödik énekel, mint egy kis csalogány,
A hatodik előtt
Nagy tál birkatokány,
A hetedik az ablakból mind az utat lesi,
Nem jön-e a lovag, aki
Hét fejem lenyesi.

A vén király
A Vén Király vagyok.
Mit számít, hogy lányom,
Vagy fiam van három,
Akár így, akár úgy, mindenképp megbánom.
Ha lányaim vannak,
Hamar kérők jönnek,
Sok próba kell nekik, nehezebb vagy könnyebb,
S akárhogy rohannak,
Küzdenek, hevülnek, végül ott a válság:
Három felé nem osztható
Két fele királyság.
Ha fiaim vannak, úgy sem járok jobban,
Mert csak a legkisebb
Segíthet bajomban,
Akkor is, ha pimasz, léha, falu rossza,
A két bátyját a pályáról
Ő leradírozza.
Elsőszülött, másodszülött nem rúg itt labdába,
Tán jobb, ha a fürdővízzel
Kiönti a bába.
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