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Aino Trosell

Erik Puttonen
Volt egyszer egy Puttola nev� hely Finnskogenben. A családot, amely ott élt, 

úgy hívták, Puttonen. Az ezerhatszázas évek közepén érkeztek Svédországba. 

A  kunyhó körüli felszántott föld jelentéktelennek bizonyult, ezért inkább fel-

égették az erd�t és magot vetettek a még meleg hamuba, ahogyan azt �sapáik 

tették.

A tanya emberemlékezet óta a Röjdås nevet viselte. Sok gyermek született 

itt. Puttonen minden évben a faluba látogatott a keresztel�re, s  csupán egy 

alkalommal érkezett egy pici koporsóval a hóna alatt.

Puttola Erk hetedikként látta meg a napvilágot egy tizenhárom gyermekb�l 

álló testvérkoszorúban. Olyan boldog gyermekkora volt, amilyent az ember 

csak kívánhat magának, mikor a szül�k id�nként azt sem tudják, mivel etessék 

fi ókáikat. Feltehet�en sokat barangolt az erd�ben, és hallgatta a feny�fák suso-

gását, a madárcsivitelést és a patak zúgását. A bagoly huhogása megijesztette, 

ezért hazasietett, ám amint a mókus elkezdett rágcsálni egy ág tetején, megállt 

és a csúzlija után nyúlt. Világát a hangok alakították.

Az erd� suttogása különös dallammá ért Puttola Erk lelkében. Hallgatta és 

felelt neki.

Egy száraz, kés� nyári napon fekete felh�k gyülekeztek az égen. Minden 

feln�tt férfi ra szükség volt. Az erd� lángokban állt. Erk villámként iramlott el, 

s kisvártatva párját ritkító zene ütötte meg a fülét.

Már messzir�l hallotta a dörgést. Amint közelebb ért, feltámadt a szél, s mi-

nél közelebb jött, annál er�sebben fújt. A t�z hatalmas lángját a szél táplálta.

Ahogy a zaj üvöltéssé formálódott, embereket pillantott meg. Izzadt férfi ak 

vágták a fát, hogy az erd�ben rekedt életeket mentsék. A lángok már a fák kö-

zött tomboltak, itt csapott be a villám.

Egyszer csak – akár egy jelenés – egy tehéncsorda rajzolódott ki a fák tör-

zsei között. A füst még ott gomolygott a hegyi tehenek körül, amint botladozva 

haladtak menekülésük irányába. Vezérük kolompolása törékenyen csilingelt a 

dübörg� zaj hátterében. Puttola Erk még soha életében nem hallott ilyen cso-

dálatosat és különöset. Tehénkolompolás a tompa halálsikoly ölelésében. Ez 

az élmény kés�bb gyakran felvillant az emlékeiben.

Az erd�t�z egy négyzetkilométernyi erd�t, tíz fej�stehenet és borjat, vala-

mint egy emberi életet követelt. A halott Puttola Erk nagyapja volt. Nem sikerült 

id�ben kimenekülnie, így a t�z körülvette �t, és megfulladt.

Az öregapó temetésén régi szokás szerint disznót, kását és rengeteg pálin-

kát fogyasztottak. Két nap múltán Erk apja már meglehet�sen elgyötört volt. 

Részegen és nyomorúságosan görnyedt a kihúzható asztal fölött. A vendégek 

már régen hazamentek, a szénabálázás javát pedig még nem végezte el a ha-

láleset miatt. Mikor a kisfi ára tekintett, szeme könnybe lábadt. Váratlanul eszébe 

jutott saját jelentéktelensége az elmúlt és az eljövend� nemzedékek tükrében.



HETEDHÉT

5454

– Kicsi Erk – mondta –, szeretném, ha örökölnél valamit a nagyapádtól. Va-

lamit, ami segít emlékezni, mikor már nagy leszel, akkor, amikor már én sem 

leszek a világon. Gyere!

Bizonytalanul a kamra felé kóválygott, s Erk végre bepillanthatott az egyéb-

ként tiltott szoba rejtekébe. Az apja térdre ereszkedett, és felnyitotta a hatalmas 

fakoporsót, melyr�l úgy hírlett, még Finnországból hozta magával a család. 

Ennek belsejéb�l emelte ki az ódon húros hangszert, melyen Erk egy-egy alka-

lommal hallotta nagyapját játszani.

– Tessék – nyújtotta át az apja. – Mostantól a tiéd. Tanulj meg rajta játszani, 

és soha ne feledd el, honnan származol.

Az évek tovaszálltak. Puttola Erk megtanult játszani a kantelén.

Mikor a kunyhó túl zajossá vált, kivitte magával az istállóba és tisztogatta, 

nyaranta pedig a tisztások lombkoronája alatt muzsikált. Egyre ügyesebben 

játszott, a munkában azonban nem bizonyult nagy segítségnek. Apja csak saj-

nálkozott.

Egy napon, mikor Erk a papnál járt, megengedték neki, hogy kipróbálja a 

lelkész heged�jét.

A csodálatos hangszer mennyei boldogsággal ajándékozta meg. Addig nem 

is hagyta abba a játékot, míg a lelkész vén felesége el nem kezdett ágyazni. 

Akkorra már � és a férje is régóta ásítoztak és célzó pillantásokat vetettek rá, 

ám Puttola Erk mindebb�l semmit sem vett észre.

Attól a naptól kezdve gyakori vendég lett a lelkészlakban, míg meg nem 

tudta vásárolni a saját heged�jét. Kora reggel és kés� este is megtette a hosszú 

utat Röjdåsen és a falu között.

Egyik alkalommal, mikor a lelkésznél játszott, maga a pap nézett be hozzá-

juk. – Á, tehát ezzel foglalkoznak a tanítványaim! Szeretném hallani, mit tudsz.

Erk pedig úgy húzta a nótát, hogy még a tet� is meg-megemelkedett, 

s még a lelkész vén felesége is abbahagyta a zörejezést.

A papot teljesen leny�gözte a játéka. Még sosem hallottam hasonlót, ál-

mélkodott. El�ször még azt sem akarta elhinni, hogy Erk magától tanult meg 

játszani és a dalok többsége saját szerzeménye volt.

– Az ember azt hihetné, hogy a patak szelleme tanított téged. Még Isten 

szolgáját is táncra perdíted zenéddel.

Erk eljátszott még néhány polkát, minekutána a pap komoly ábrázattal kije-

lentette: – Erik, te a zeneakadémiára fogsz járni! Igen, tudom, hogy a családod 

szegény. Éjjel-nappal dolgoznod kell majd, hogy el�teremtsd rá a pénzt. Nem 

lenne helyén való eltékozolni a tehetségedet. Elintézem, hogy te is vághass fát 

a templomerd�ben. S�t, magam is segítek ruhát és könyveket szerezni, a töb-

bit pedig majd akkor, amikor itt lesz az ideje. Pénzem ugyan nincs sok, de azt 

megígérhetem, hogy állom az utadat Stockholmig.

Puttola Erk rátalált hivatására, s  úgy gürcölt, úgy robotolt, hogy apja azt 

hitte, menten felrobban. Hanyagolta a pihenést, nem vett új ruhadarabot, még 

a dohányt sem engedte meg magának, akkor pihenek, amikor játszom, mon-

dogatta. Ruhát meg el�bb-utóbb úgyis kapok majd a paptól.

Mire tizenhét éves lett, már négyszáz koronája volt a bankban, és egy vado-

natúj heged�je, mely élete els� befektetésének bizonyult. Heged�re minden-

képpen szükség lesz, okoskodott. Bár az a négyszáz korona több pénz volt, 
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mint amennyir�l bárkinek el mert volna dicsekedni, még hosszú út vezetett 

odáig, mire az els� év tandíjára valót össze tudta volna kuporgatni. Ezen kívül 

gy�jtenie kellett a szállásra, kottákra és más egyébre is.

Erk mégis tele volt der�látással. Egy gyilkos munkanap után elég volt, ha 

vonójával el�csiszolt néhány dallamot a heged�jén, s máris érezte, egy napon 

elérheti célját, és minden idejét a zenének szentelheti.

A vidéken gyorsan híre ment az ügyes kez� heged�snek, s mikor elérkezett 

a nyár, megbízták, hogy különböz� táncmulatságokon lépjen fel.

Erk a munkából egyenesen azokhoz a fakunyhókhoz igyekezett, ahol a leg-

jobban számítottak rá. Elhanyagoltan, szakállasan, sokszor mosdatlanul jelent 

meg a réten, s  tüstént rázendített. Ételt és kávét, s�t, néha még pálinkát is 

kapott fáradozásáért.

Erk szeretett táncra muzsikálni. A  zene új értelmet kapott, mikor érezte, 

hogy közönsége eggyé válik vele. Az es�s napokon, mikor a kunyhóba kény-

szerültek, úgy ropták a táncot, hogy a padló szinte megnyílt alattuk, s ahogy 

a t�zhely melletti priccsen ült, egész testében érezte a ritmus lüktetését. Ezek 

a délutánok újabb dallamokat ihlettek, s ha a közönségnek tetszett az új szer-

zemény, nevet adott neki és beépítette repertoárjába. Kottát olvasni nem tu-

dott, így mindent az emlékezetében raktározott el.

Erk romantikus természet� volt, ugyanakkor meglehet�sen félénk is, és ha 

id�r�l id�re nem játszott volna, egyszer� favágónak hihette volna az ember. 

Zenéje ösztönösen és szenvedélyesen zengett, s mikor mollban játszott, el�for-

dult, hogy néhány lány zokogásban tört ki. Szinte megszépült – Puttola Erk –, 

ahogyan a t�z mellett üldögélve úgy bánt heged�jével, mintha az él�, lélegz� 

lény lett volna.

Anélkül, hogy felfogta volna, mit tett, játékával levette a lábáról Anna-Ce-

ciliát. A lány addig várakozott, míg véget nem ért a tánc, és akkor vele tartott 

az erdei úton. Azon az estén a mulatság egy faház el�tti tisztáson zajlott, Erk a 

kunyhó küszöbén ülve játszott.

Természetesen látta Anna-Ceciliát, de csak futólag, �  ugyanis nem csat-

lakozott a táncolókhoz. Az id� java részében a kávéf�zésnél segédkezett, és 

titokban Erket leste.

Az éjszakai társaság meglep� fordulatként zúdult Erkre. Úgy érezte, mintha 

elvarázsolták volna, s azt hitte, ez az egész csak álom. A gyantas�r�ség� leve-

g�ben lábai nehézkesen botorkáltak. Anna-Cecilia világos ruháján kékes fény 

táncolt a sötétben. Az erd� és éjjeli kíséretének illata egymásba vegyült, érezte, 

ahogy homlokát kiveri a hideg verejték.

Kis id� után egy elkerített ösvényhez értek. Erk félretolt néhány gerendát, 

majd átmászott. Azután hátrafordult, s akár egy alvajáró, magához húzta Anna- 

Ceciliát.

Így esett meg. A lágy lápi f�ben, a kerítést�l nem messze egymáséi lettek. 

Még azon az éjjelen komponált egy dalt err�l az élményr�l. A környéken él�k 

váltig állították, hogy a patak szelleme segített neki.

Ha a szerelemnek ára van, akkor az ebben az esetben szokatlan magas volt. 

Vegyes indulatok kavarogtak, mikor Erk az er�sen várandós hölggyel az olda-

lán a paplak fogadószobájában állt, szemt�l szemben feltételezett jótev�jével.
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Az el�relátó pap is biztosan sokat vívódott, mikor a környék zsenijét örök 

feledésre és nyomorúságra ítélte.

Puttola Erk kistestvérei még gyerekcip�ben jártak, mire � ismét nekiállt 

megtölteni otthonukat. Röjdåsen zsúfolttá vált, és a váratlan jövevényt látha-

tóan visszafogott örömmel köszöntötték.

Legkönnyebben Erknek sikerült visszafojtania a nevetést. A négyszáz koro-

nát hamar elverte, néhány éven belül már hitele volt a keresked�knél.

Anna-Cecilia megpróbálta t�le telhet�en összehúzni magát a túlzsúfolt 

birtokon. Siet�s ütemben további négy gyermeket hozott a világra, miközben 

fáradhatatlanul robotolt a lápvidéken és a falubeli mosodában.

Erk azonban megváltozott. A fi atalság vad munkavágya teljesen lecsengett, 

most már minden erejével azon igyekezett, hogy henyéléssel töltse az életet. 

Egyedül a hegedülés érdekelte, s ha egyszer rákezdett, szinte abba sem tudta 

hagyni, napokon át csak a zenéjének élt.

Madarat és nyulat fogott, egy elhagyatott szénkunyhóban pedig pálin-

kát f�zött az erd� mélyén. Amint csak alkalom kínálkozott, nekivágott az 

erd�nek, ahonnan akár egész éjjel haza sem tért. Családapaként használ-

hatatlannak bizonyult. Anna-Cecilia rokonsága nemegyszer kényszerült a 

zsebébe nyúlni, mikor úgy t�nt, minden összeomlik. Mégis tizennégy kerek 

évig éltek együtt.

Erk ugyanis még mindig ágyba tudta vinni játékával az asszonyt, aki kés�bb 

mondogatta, hogy hosszú egy koncert volt ugyan, de nem tudott volna meg-

lenni nélküle.

Erk összejöveteleken, esküv�kön, keresztel�kön, aranylakodalmakon, s�t 

néha még temetéseken is muzsikált. Zenészként fáradhatatlan és rendkívül 

népszer� volt, magánemberként azonban senki sem akart barátkozni egy ilyen 

rosszindulatú emberi ronccsal. Koromfekete szeme egyre mélyebbre süppedt 

koponyájába, a  háta meggörnyedt, deresed�, nyíratlan haja hanyagul lógott 

gallérja felett, korpa és feltehet�en egyéb apróság melegágya lett.

Szülei egymás után eltávoztak, legfi atalabb testvére kirepült a fészekb�l, 

s  mikor a legkisebb gyermeke kétéves lett, Anna-Cecilia végre lenyelte a 

szégyent, az egész gyermekhadat felpakolta, s hazaköltözött id�s szülei ta-

nyájára.

Puttola Erk id�vel olyan különccé vált, hogy már az sem volt képes többé 

vele élni, akit elb�völt muzsikájával.

Még hosszú évekig élt. Pálinkakereskedelemmel, tolvajok üldözésével, illet-

ve zenéléssel tartotta fenn magát, ami a mindennapi betev� falatnál és talán 

néhány összekoldult �rénél a kalapjában aligha hozott többet a konyhára. Nem 

szívesen adta a fejét favágásra, és amióta ésszer�tlenül nagy mennyiség� mun-

kával terhelték meg, használhatatlanná vált. � csak játszani akart.

Valpurgis-éjen történt, hogy egy hatalmas parasztlakodalmon hegedült. Két 

napon és éjszakán át muzsikált. A második napon már nyílt seb tátongott az 

álla alatt és a nyakán, ám Puttola Erk tovább zenélt.

A seb ijeszt�en hatott az esküv�i vendégekre, azt suttogták, magának az 

ördögnek adta el a lelkét. A zene megszállottja, sutyorogták, nézzétek kimere-

vedett ujjait! Megszállott!
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Az évek során Puttola Erk játéka egyre szenvedélyesebbé vált. Ahogy teste 

elfonnyadt, úgy virágzott ki, gy�r�zött tovább orgiasztikus zenéje. Az er�teljes, 

merev dallam szélsebesen pergett, mintha csak minden egyes strófába saját 

keser� életét próbálta volna beletölteni. Játéka senki máséhoz nem volt fogha-

tó, teljesen újat alkotott.

Élete vége felé olyan feledékennyé vált, hogy majdnem felégette egész 

Röjdåsent és benne saját magát, így az id�sek otthonába került.

Akik Puttola Erket szerették volna látni és hallani, egy holdkórossal találták 

szembe magukat. A helybéli falvakban elterjedt a híre, különösen miután az a 

pletyka járta, hogy maga a patak szelleme tanította meg játszani.

Puttola Erk mogorvábban viselkedett, mint valaha, szenilitásából fakadó 

hibái miatt az emberek rettegtek t�le. Id�skori bolondériája ijeszt� méretet 

öltött. Testi szükségleteit is elhanyagolta, emiatt utolsó éveiben az otthon sze-

mélyzetének terhére volt.

Játszani azonban még tudott. Amikor már semmije sem maradt, a  zene 

még mindig ott volt neki. Néma keze még akkor is a heged� után kutatott, 

mikor már a végét járta.

És mikor Puttola Erk meghalt, zenéje a sírba szállt vele.

Egyetlenegy feljegyzett hangot sem hagyott hátra.

Hollós Judit Katalin fordítása

Aino Trosell 1949-ben született Svédországban, Malung 

városában. Eddig javarészt regényeket, novellásköteteket, 

drámákat publikált, m�veit számos díjjal jutalmazták. Sötét 

tónusú, nem ritkán a mesék hangvételét idéz� munkáiban 

a nagyvárosi élet problémái, a kilátástalan emberi sorsok, 

illetve az egyes svéd tájegységek let�nt közösségeinek tör-

ténete elevenednek meg.

Paul Emond (1944) a legsikeresebb francia nyelven alkotó 

belga regény-, esszé- és drámaírók egyike. M�veit számos 

nyelvre lefordították, drámáit Európán kívül az Egyesült Álla-

mokban és Kanadában is játsszák. Több irodalmi díj birtoko-

sa, a Belga Királyi Nyelvi és Irodalmi Akadémia tagja.


