
           Ove nem mindennapi feladatot és tegyük hozzá, ezzel felelősséget is 
vállalt magára. Mára ő lett a magyar irodalom egyik fő közvetítője 
Svédországban.   
           Nem túlzás azt állítani, hogy az irodalom mellett mindenevő, ami a magyar 
kultúrát illeti. Többször járt Budapesten; ilyenkor általában találkozunk, és egy 
kiadós gulyásleves mellett alig győzök válaszolni kérdéseire. Foglalkoztatja a tör-
ténelem, a jelenlegi politikai viták, az épületek művészettörténeti sajátságai, és a 
”honnan ismerszik meg a magyar” kérdéskör. A házi pálinka szerelmese, és igazi 
ínyencnek számít, hiszen próbálta már a Kossuth cigarettát is.  
           2005 nyarán egy göteborgi levélkihordó kíséretében Székelyföldre is ellá-
togatott. A kísérő magyar létére a szokatlannak tűnő Sancho Panza nevet viseli,  
Ove Berglundből pedig  Don Quijote lett. Valószínűleg akkor még nem is sejtette, 
hogy a lovagi név mellé egy szép napon a lovagi címet is begyűjti. Sancho és Qui-
jote Nagyváradon a holdvilágnál verseket olvasott fel a József Attila szobornál. A 
lovagot boldogság töltötte el, amikor a költő mogorva arcvonásai az Altató sorai-
nak hallatán kisimultak. Az utazás célja elsősorban a Kányádi Sándorral való ta-
lálkozás volt, aki hargitai szállásán fogadta a két megfáradt utazót. Ove ugyanis 
arra készül, hogy válogatást jelentessen meg Kányádi műveiből, nagy hangsúlyt 
fektetve a gyerekversekre. Ezért is tartotta fontosnak, hogy az írót személyesen is 
megismerje, és a fordítások során felmerülő kételyeket tisztázhassák.  
           Ove Berglund örök optimista, vidám, önzetlen személyiség, aki nem vész 
el az apró részletekben, kivéve persze, ha versekről van szó. A sorokban minden-
nek a helyén kell lennie. Sem időt, sem energiát nem sajnál, hogy a rím kedvéért a 
megfelelő szóra rátaláljon. Először csak magának írt, hogy megismerje a versek 
természetét. Majd amikor egy csokorra való összegyűlt, felébredt benne a vágy, 
hogy ezeket a fantasztikus magyar alkotásokat svéd honfitársaival is megossza. Ő 
így tiszteleg hazánk nagyjai előtt.  
           Mint említettem, jövőbeli tervei között szerepel Kányádi Sándor munkás-
ságának bemutatása, valamint egy válogatáskötet, amely a legnagyobb magyar 
költők legszebb verseit tartalmazza. Ehhez kívánok neki erőt, egészséget és hogy 
a magyar líra iránti szeretete soha ne halványuljon el.                  
 

                                                                                                          Nagy Anikó
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Tor Åge Bringsværd – Thore Hansen 
            
LOCSPOCS 
és a titokzatos luk 
 
Kozák Katalin  fordítása 
 

Messze, bent a tengeren, van egy elvarázsolt sziget. Csak kedden és pénteken 
látható. Ezért nincs rajta a térképen. 
    Áll ezen a szigeten egy kastély, a kastélyban pedig egy ősi, nemesi származású 
tengeriszörny-család él. Itt él Locspocs is. Ez a történet pedig róla szól. 
Locspocs nem ismerte se anyukáját, se apukáját. Szülei már kiskorában eltűntek. 
Senki sem tudja, hova lettek. Mindenki halottnak véli őket. De azért Locspocs 
gyakran gondol rájuk. Nem jó bizony ez a bizonytalanság. 
    Még szerencse, hogy van a Nagymama. 
Locspocs nagyon szereti, ha a Nagymama mesél a Papa gyerekkoráról. Arról, 
mennyit csintalankodott. Meg, hogy hogyan találkozott a Mamával. És arról, ami-
kor Locspocs megszületett… 

A Nagyinál, a tűzhely fölött, nagy kép lóg a falon. Egy francia polip festette. 
Két fiatal, boldog tengeri szörnyet ábrázol, akik kis tengeri szörnyet tartanak a 
karjukban. 
    „Alig vagy hat hetes”, mutogatja mindig Nagymama. 
Mikor Locspocsnak rossz kedve van, bekúszik a konyhába és a kép elé ül. Néha 
úgy tesz, mintha beszélgetne a képpel. 
    De egyszercsak történik valami… 
Egy nagy palack sodródik a sziget partjára. 
A kövekhez ütődik és összetörik. 
    „Jóságos hullámok!” mondja Ludvik bácsi, és az orrára teszi a pápaszemét. 
Mert a palackban egy levél rejtőzik. 
    A víz szinte mindent elmosott. 
    De azért valamit el lehet olvasni… 

Ez áll benne: pedig él…nem mozdulhat…a luktól …segítsetek nekünk 
Senki nem érti. 
    „De ezt a farokírást ismerem!” kiállt fel Nagyi. (A tengeri szörnyek a farkukkal 
írnak vagy rajzolnak.) „Fogadni mernék akármiben, hogy ez az Emil fiam írása!” 
    Mindenki másra néz. 
    És Nagymama sírva fakad. 
    „Hát akkor mégis él a Papa,” mondja Locspocs szinte ijedten. 
”És talán a Mama is?” 
    De Ludvig bácsi kétkedve csóválja óriási fejét. 
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„Nem lehet tudni milyen régen írták ezt a levelet,” mondja. 
„A palack talán több éve sodródott a tengerben.” 
    De azért Locspocs nem adja fel a reményt. 
Másnap bepakolja a hátizsákját. 
    Elbúcsúzik a Nagymamától, és a többiektől. 
   „Nem nyugszom, míg meg nem találom őket,” mondja Locspocs.“ És már elég 
nagy vagyok, hogy egyedül is elboldoguljak.” 
    „De hol akarod őket keresni?” kérdezik a többiek. 
    „Mindenhol!” válaszolja Locspocs, és tengernek indul. 
Keletnek úszik. Nyugatnak úszik. 
Északnak úszik. Délnek úszik. 
De senki sem tud semmit… senki nem érti a levelet. Miféle „luk”-ról van szó? 
Locspocs már két éve keres és kutat. 
És már kezd kifáradni. 
 
Egy szép nap, amint éppen egy pálmasziget strandján pihen, kalózhajót pillant 
meg. Locspocs felé tart. 
    A hajóból nagy ágyúk néznek ki. 
    És az árbocon fekete zászló lebeg. Rajta egy fehér koponya és két keresztbe tett 
csont. 
Locspocs attól fél, hogy rálőnek, ha újra a vízbe merészkedik. Arra se lenne ideje, 
hogy elbújjon a dzsungelben. Úgy dönt inkább, beássa magát a homokba, csak a 
feje látszik ki. Behunyja az egyik szemét, és úgy tesz, mintha egy nagy kő lenne.  
 
A kalózok elrettentően néznek ki. Szőrös az arcuk, némelyiknek még karika is 
van az orrában. 
    Nem veszik észre Locspocsot. Súlyos kincses ládákat cipelnek. 
Locspocs vár, hogy egyedül maradjon. De amint előmászna, óriási robaj hallat-
szik a dzsungel felől – szikrázó füstoszlop csap fel az égnek. 
A kalózok eszüket vesztve rohannak vissza a partra. Rémülten, egymás hegyén-
hátán menekülnek. Némelyikük ordítozik vagy sír. Még a legszőrösebbje is szi-
pog. 
A homokba huppannak, és bután bámulnak egymásra. „Mit tegyünk?” 
nyögdösnek. 
„Hogy mi milyen fafejűek vagyunk!” 
    „Nyugi!” ordít a kapitány és fellép valamire, amiről azt hiszi egy nagy kő, de 
valójában az Locspocs feje. „Most aztán a legfontosabb hogy tartsuk meg a hideg-
vérünket!” 
   A kapitány köszörüli a torkát, és szigorúan körülnéz. „Először is: Remek luk 
kincseink elrejtésére.” 
    „Úgy van!” kiabálnak a kalózok. 
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                   Lägg din hand                                 Tedd a kezed 
 
                      Lägg din hand                                            Tedd a kezed 
                      på pannan min                                            homlokomra 
                      som handen din                                          mintha kezed 
                      var min                                                       kezem volna 
            
                      Värj mitt liv                                                Úgy őrizz, mint 
                      med sten och kniv                                      ki gyilkolna 
                      som livet mitt                                              mintha éltem 
                      var ditt                                                        élted volna 
 
                      Älska mig                                                   Úgy szeress, mint 
                      så ljuveligt                                                  ha jó volna 
                      som hjärtat mitt                                          mintha szívem 
                      var ditt                                                        szíved volna    
 
 

Ove Berglund lovaggá ütése 
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Biokémikusból fordító 
 

 Ove Berglund 2007 január 22. óta az egyetemes kultúra lovagja. A címet a 
magyar irodalom svéd nyelvű népszerűsítésében vállalt vezető szerepéért nyerte 
el. Az elismerés átadására a XI. Magyar Kultúra Napja Gálán, a budapesti Stefá-
nia Palotában került sor. A rendezvény emelkedettségét és ünnepélyességét a 
díszőrség mellett a Szent Korona jelenléte fokozta.  
           A több órás ünnepséget Ove és élettársa Margareta figyelemmel és érdek-
lődéssel hallgatta végig, pedig gyakorlatilag semmit nem értettek az elhangzottak-
ból. A Fővám téri Vásárcsarnok egyik emeleti kávézójában tanult néhány alapki-
fejezést kivéve Ove semmit nem tud magyarul. Mégis fordít; kitartóan, szívét, 
lelkét beleadva ontja magából a magyar versek svéd fordításait. Ő itt most való-
színűleg korrigálna engem, hiszen saját bevallása szerint ő nem fordítja, hanem 
közvetíti, tolmácsolja a magyar lírát a svéd közönség felé.  
           Ove Berglund nyugdíjazásáig orvosként dolgozott, szakterülete a fertőző 
betegségek, egész pontosan a HIV vírus tanulmányozása volt. A 80-as évek végén 
aktívan harcolt a feketék, a homoszexuálisok és a drogfüggők véletlenszerű kény-
szer-elkülönítése ellen. Több nemzetközi, biokémiai témájú publikációja mellé az 
elmúlt három évben két irodalmi munka is felkerült a polcra. Saját kiadója, a 
Brända Böcker Förlag 2004-ben egy József Attila kötetet, 2006-ban pedig Babits 
Mihály Jónás könyvét jelentette meg.  
Íme a bizonyíték, hogy a közhiedelemmel ellentétben az orvosok egymás között a 
latin szavak ismételgetése mellett másról is szót ejtenek. Ove kollégája és tanára, 
a magyar származású Georg Klein József Attiláról szóló tanulmánya kapcsán 
kezdett el komolyabb figyelmet szentelni a magyar költészetnek. A versek világa 
abból a tucatnyi svéd fordításból, ami akkor rendelkezésére állt, azonnal magával 
ragadta. A svéd változatok minősége azonban többnyire nem elégítette ki Ove-t:  
„Ilyet én is tudok, sőt, még sokkal jobbat is”. Innen ered az elhatározás, hogy 
nyugdíjas éveit a magyar lírának szentelje. Az évek során sorra ismerte meg a 
Svédországban élő, magyar gyökerű irodalombarátokat. Ők jelentik 
munkafázisának első állomását. A magyar versből ugyanis nyersfordítást 
készítenek, amit az eredetivel együtt elküldenek neki. Ő aztán megvizsgálja a 
versformát, a rímeket, mindezt úgy, hogy a magyar szöveg számára egy teljesen 
érthetetlen szövegfolyam. Bár a szavak jelentését külön-külön nem érti, a vers 
értelmére, hangulatára valahogy mindig ráhibáz. A nyersfordítás aztán kezei alatt 
folyamatosan érlelődik, formálódik.  
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    (Luk? Gondolja Locspocs) 
    „Senki nem merészkedik egy ilyen szörny közelébe,” mondja a kapitány. 
    „Így igaz!” kiabálnak a kalózok. 
    (Szörny? Gondolja Locspocs) 

ZümZZZZZümZZ   
ZZZZümZZZZZ ZZZüm 
ZZZZümZZZZ ZZZümZZZZZZZZZüm 

Darázs? 
„Jaj, de valamiről elfeledkeztünk,” mondja a kapitány. „Hiszen mi magunk sem 
merünk lemenni ebbe a lukba! Még csak ez kellett. Egy kincsekkel teli rejtekhely. 
És egy ici-pici gyémánt, nem sok, de még annyit se tudunk megkaparintani!” 
„Húúú!” sóhajtják a kalózok. 
„Tehát leszögezem” mondja a kapitány, „hogy a továbbiakban, a legnagyobb va-
lószerűség szerint merem állítani, hogy egy egyáltalán nem mindennapi, de annál 
inkább komoly helyzet előtt állunk!” 
   „Úgy van!” kiabálnak a kalózok. „Te aztán fején találod a szöget! Így igaz!” 
   A kapitány meghajol, a kallózok meg megtapsolják. 
   Éppen akkor Locspocs hirtelen felnyitja a szemét. „Csak nem a mamámat és a 
papámat fogtátok el?” mondja dühösen. 
   Egy másodperc alatt a strand kiürül. Mert hirtelen még azok is fejest ugranak a 
vízbe, akik úszni se tudnak... 
„Két szörny azért még nekem is sok!” kiálltja a kapitány vízzel teli szájjal.  
„Ígérem, soha senkit nem rabolok ki többé! Holnap, esküszöm, beállok postásnak 
vagy asztalosnak!” 
    „Mi is!” - bugyborékolnak a többi kalózok. „Postásnak vagy asztalosnak! Mi 
is!” 
 
Locspocs teljes rohammal kúszik befelé a dzsungelbe. 
    Könnyen megtalálja a helyet, amiről a kalózok beszéltek, hiszen még mindig 
füstölög és gőzfelhők szállingóznak belőle. 
„Mama?” mondja óvatosan Locspocs. 
    Valaki fújtat és hörög a mélyből. 
    „Te vagy az, Papa?” kérdezi Locspocs és behajol a lukba. 
De nem a szülei. Nem is tengeri szörnyek. A mély luk alján, aranyak és gyémán-
tok között, részvények és értékpapíroktól körülvéve, egy dühöngő, fortyogó sár-
kányleány fekszik! Teste egészen ki van ficamodva, gyönyörű, kagylókkal bera-
kott szárnyai a teste köré gyűrődtek. 
„Mit tátod itt a szádat!” mordult Locspocsra a lány. 
„Segíts ki innen, te idétlen!” 
Locspocs leveti hosszú farkát, és a sárkányleány végre felmászhat. 
Egy ideig állnak és szótlanul merednek egymásra. Aztán Locspocs kezet nyújt és 
meghajol. „Locspocsnak hívnak,” mondja. „Tengeri szörny vagyok.” 
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    „Hát rögtön láttam, hogy valami nem stimmel veled” mondja a sárkányleány. „
Se szárnyad nincs, és nem hinném, hogy tüzet tudnál okádni, és…„ 
    „Viszont udvariasabb vagyok, mint te” mondja Locspocs. „Mert te még megkö-
szönni se tudsz semmit!” Locspocs hátat fordít és elkúszik. 
 
„Hékás” kiálltja a sárkányleány. „Ne sértődj már meg! Ha te is ennyi ideig feküd-
tél volna tehetetlenül egy ilyen lukban, neked sem lenne olyan jó kedved!” Locs-
pocs után fut és visszatartja. „Köszönöm szépen,” mondja és pukedlizik egyet. 
”Hamayokonak hívnak, és még sosem láttam tengeri szörnyet, de azért szívesen 
lennék a barátod!” 
Aznap este tüzet raknak a parton. Sokáig fent vannak és beszélgetnek. 
Hamayoko elmeséli, hogy egyszer úgy megfájult a hasa repülés közben… de úgy 
megfájult, hogy kényszerleszállást kellet végeznie. De nem nézett körül – és 
belezuhant abba a mély lukba. Úgy beszorult, hogy meg sem tudott moccanni. Ott 
találtak rá a kalózok… 
    „Még szerencse, hogy  nem öltek meg!” mondja Locspocs. 
    „Óriási szerencse!” mondja Hamayoko.” De éppen kerestek egy helyet, ahová a 
rabolt kincset elrejthetik – és ugye minden mesében az áll, milyen jó, ha van egy 
sárkány, aki vigyáz a kincsre… Így is lett. Bezúdították nekem az összes kincset. 
És akkor még jobban beszorultam! Aztán elmentek. Anélkül, hogy egy falatot 
vagy egy csepp italt hagytak volna hátra…” 
    „Hát nem csoda, hogy dühbe gurultál, amikor visszajöttek,” mondja Locspocs. 
    „Na ná!” mondja Hamayoko.”Olyan dühbe gurultam, hogy majdnem felrob-
bantam!” 
„De most már  túl vagyunk rajta,” mondja Locspocs. 
„Most már haza is repülhetsz – már ahol laksz.”  
    „Japánba” mondja Hamayoko. ” Japánban lakom, egy hegy tetején – anyukám-
mal és apukámmal és …” 
    Locspocs nagyot nyel. „Hát igjen, pont ez az,” mondja. „Te hazamehetsz anyu-
kádhoz és apukádhoz, én pedig… folytathatom a keresést. Én elvesztettem a szü-
leimet – fogalmam sincs hova lettek! ” 
    „Talán segíthetnék neked a keresésben? ” kérdezi Hamayoko. 
Mielőtt lefekszenek, nagy kövekkel gondosan eltorlaszolják a kincses gödör bejá-
ratát.  
    „Ha a kalózok olyan ostobák lesznek, hogy visszamerészkednek, még egy 
aranyrögöt sem tudnak majd megkaparintani! ” dörzsöli össze a kezét a sárkányle-
ány. 
Nappal meleg van, de az éjszaka hideg. 
    Jól összebújnak és elalszanak. 
Másnap reggel Locspocs csak egyre mondogatja a palackposta szavait: 
    pedig él…nem mozdulhat…a luktól …segítsetek nekünk 
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Mit jelenthetnek ezek a szavak? 
    Hamayoko feje ide-oda hajlong, annyira gondolkozik, hogy még a füle is füstö-
lög. „A világ telis-teli van lukakkal,” mondja. „Ha szeretnénk megtalálni a miein-
ket, jobb, ha azonnal felkerekedünk!” 
 
Locspocs úszik, Hamayoko pedig repül fölötte. Mindenfelé keresnek, kutatnak. 
Sok furcsaságra akadnak, de amit keresnek azt nem találják. Egyszer csak… 
 
A kiadó engedélyével norvég nyelvből fordította: Kozák Katalin   
© Gyldendal Norsk Forlag AS – Gyldendal Barn & Ungdom 2005 
Ruffen og det mystiske hullet 
 
 
Kozák Katalin önmagáról 
 

Budapesten születtem, 1979 óta 
élek Oslóban. Itt végeztem egyete-
met (UiO). Színháztudományból, 
művészettörténetből, és magyar 
nyelv- és irodalomból van diplo-
mám. Az utóbbiból Svédországban, 
az uppsalai egyetemen vizsgáztam. 
Négy évig a Norvég Színházban 
dolgoztam Bjørn Endreson állandó 
rendezősegédeként, aki Norvégia 
legfőbb Beckett szakembere volt. 
Rengeteget tanultam tôle és a le-
gendás „Beckett-gjeng”-től. 

Pedagógus pályám a Hartvig 
Nissen Gimnáziumban kezdődött, 
ahol drámaelméletet és színháztör-
ténetet tanítottam. Gyerekeim szü-
letése után négy évig óvodai peda-

gógusként dolgoztam és ez alatt az oslói egyetemen elvégeztem a gyakorlati peda-
gógiai szakot. Első főiskolai állásom egy évig Nyugat-Norvégiához kötött. 1994 
óta az oslói főiskolán dolgozom drámaszakos tanárként, színháztörténészként. 
Színházművészeti pedagógusnak tartom magam. Kutatással is foglalkoztam. A 
Molde városában székelő Teater Vårt-hoz is kötődtem, ahol több színházi elő-
adáshoz írtam - gimnáziumi tanárok számára - drámapedagógiai szaktanácsadót 
és az előadásokhoz kapcsolódó tanfolyamokat tartottam. 
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1996-97-ben a Tell kiadóban megjelent Színháztörténet I. és II. (Teaterhistorie 
Bind I og II) című európai színháztörténet munkának társszerzője voltam. Ez a 
könyv a mai napig különböző művészetpedagógiai főiskolák és gimnáziumok drá-
maszakos hallgatóinak kötelező szakirodalmi listáján szerepel.  

A magyarországi Móra kiadónál fordításomban jelent meg három, népszerűnek 
bizonyuló mesekönyv: Tor Åge Bringsværd: Locspocs, a kis tengeri szörny úszni 
tanul; Locspocs újabb kalandjai; és Locspocs és a Bolygó Hollandi.  Három új 
Locspocs fordításon dolgozom, amiket a három régi mesekönyv újranyomásával 
együtt a Móra készül kiadni a következő években. 

A Norvég-magyar Csecsemő Színházról: A budapesti Kolibri Családi Színház-
zal másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött az együttműködésem, amikor a színház 
társulata a Locspocs és a Bolygó Hollandi bábszínházi változatával nyitotta meg 
kapuit. Azóta munkahelyem (Høgskolen i Oslo, HiO) által is szakmai kapcsolat-
ban vagyok velük. A Glitterbird - projekt keretében az Európai Unió támogatását 
több mint három évig élvezve, Franciaország, Olaszország, Dánia, Finnország, 
Magyarország és Norvégia 3-3 művészeti produkciót alkotott a három évesnél 
kisebb gyerekek számára. 2005 őszén, Budapesten széleskörű szakmai visszhan-
got keltő színházi fesztivált tartottak a Glitterbird művészei. A záró fesztivál 2006 
őszén Párizsban volt. A magyar és a norvég színházi produkciók nagy sikert arat-
tak. Ennek a több éves magyar-norvég művészeti kapcsolatnak büszkén vállalom 
az anyaságát, vagy legalább a bábaságát. 

Mint a fentiekből kitűnik, az évek folyamán valahogy Beckett abszurd színhá-
zából kiindulva a csecsemő színház abszurditásainál kötöttem ki. Újabban a pici 
gyermekek tabula-rasa figyelme és lelkesedése köt le. Az esztétikai kommuniká-
ció alapvető mibenléte és tulajdonságai érdekelnek, ennek dramaturgiáját kuta-
tom. A felmerülő kérdésekről és dilemmákról tartok előadásokat, ahol saját cse-
csemőszínházi produkcióm tapasztalatait próbálom közvetíteni és elemezni. Leg-
utóbb például 2006 augusztusában Tromsøben volt erre alkalmam egy nemzetkö-
zi, 0-3 éves korú gyerekekkel foglalkozó konferencián. Legközelebb 2007. márci-
us elején, két előadás keretében, Belgiumban, Hasselt város Katolikus Pedagógiai 
Főiskoláján lesz erre módom. Nagy örömömre szolgál, hogy Betty borte (Itt a 
Betty, hol a Betty) című előadásomat (Bruna Molin Bruce kolleganőmmel együtt) 
a Kolibri Színház jóvoltából pici magyar gyerekeknek is eljátszhattuk. 
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