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Átutazók 

Tilla egészséges, nagyon szép kislány volt. Egyáltalán nem 
hasonlított vakítóan szép bőrű, ezüstszőke énekesnő édes-
anyjára, aki imádta. Eredetileg Otíliának nevezték el, csak 
a mamája becézte mindig Tilla-Tintinellának. Tilla édes-
anyja, Bettina Orlandino Észak-Olaszországban született, 
de az egész világ az övé volt, s ő a világé. Folyékony, forró 
ezüst koloratúrája, a  legmagasabb hangokig felcserkésző, 
tökéletes futamai, hibátlan sztakkatói, énekének soha gikszert 
nem ismerő fénye és ereje elbűvölte a hallgatóságot a Föld 
valamennyi országának színpadain. 

Tilla nem ismerte az édesapját, bár férfi ak jöttek-mentek 
átmeneti, elegáns szállásaikon. A hotelekben hatalmas virág-
kosarak vették körül őket. Valójában azonban csak ők ketten 
voltak egymásnak. Anyja mindenüvé magával vitte a kicsi, 
majd egyre növekvő, kreol bőrű, világítóan zöld szemű kis-
lányt. Nem vált volna meg tőle semmi kincsért, sikerért. Per-
sze szobalány is utazott velük, nehogy Tilla egy percig is őrizet 
nélkül maradjon. A harmadik évezred elejének robbanó né-
pességű világában a gazdagok és munkanélküli szegények kö-
zött dúló konfl iktusok, tüntetések, ijesztően megnövekedett 
bűnözési hullám és környezetszennyezési problémák közepet-
te detektívek vigyáztak rájuk kevés embernek megfi zethető, 
magaslati, légkondicionált szállásukon, ahol még sokszorosan 
szűrt, tiszta víz folyt a csapokból. A teraszokat áttetsző bura 
védte nemcsak az ólom és a szén-dioxid mérgező hatásától, 
hanem a szélesedő ózonpajzslékeken átömlő ibolyántúli su-
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gárzástól is. A kiváltságosok osztálya egyre inkább elkülönült, 
hozzáférhetetlen erődként őrizte életformáját tartozékaival 
együtt. Szórakoztató-, szolgáltatóhelyeik is követték abszurd, 
valójában tarthatatlan helyzetükhöz görcsösen ragaszkodó 
mecénásaikat: az operák, koncerttermek, színházak, klubok, 
egyetemek, laboratóriumok, repülőterek, melegházak, lu-
xushotelek, templomok „infrastruktúrája”. Senki sem tudta, 
meddig tarthatják fenn a nyomorgó, lázadó tömegeket pro-
vokáló, civilizációs ártalmak vírusaitól belülről is támadott 
állapotukat, de nem akartak törődni ezzel.

Bettina Orlandino a próbákra is magával vitte kislányát. 
Tilla szokatlanul csendes, jó gyerek volt. Órákig ült a zon-
gora közelében, ölében nyugtatott kézzel, hallgatta anyja 
skáláit, áriáit. Tágra nyílt szeme csillogó lámpásával fi gyelte 
kísérőjének klaviatúrán táncoló ujjait, Bettina trilláit. Első 
éveiben azzal nyugtalanította környezetét, hogy nem szólalt 
meg. Csak mosolygott gödrösen, bólogatott vagy rázta a fejét, 
mutogatott. Imádta az állatokat, és azok is őt. Ismerőseik 
kényes ölebei, díszmacskái, madarai rögtön otthagyták gaz-
dájukat, verdesték kalitkájukat, hogy az ölébe ugorhassanak, 
hozzásimuljanak, simogatásáért kolduljanak, vállára röppen-
ve gyöngéd csiripeléssel becézzék. Anyja mindig borzongva 
mesélte látogatóiknak, hogy közvetlenül Tilla születése előtt, 
éppen, amikor két gyertyát gyújtott meg korán elhunyt, ze-
nész édesapja fényképe előtt, egy sármánymadár szállt be az 
ablakon. Végigrepdesett a hosszú szobasoron, rátelepedett 
a vázában virító rózsacsokorra, félrehajtott fejjel nézte őt, 
torkából furcsa, üveghangú melódia tört elő, azután surranó 
szárnycsapásokkal körözve, valósággal kikeringett újra az 
ablakon. Akkor kezdődtek el szülési fájdalmai.

A művészek mind babonásak. Kollégái, kolléganői meg-
illetődve sugdosták: rendkívüli lényt hozott a világra. S Tilla 
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valóban az volt. Csak másképp, mint gondolták. Némasága 
miatt professzortól professzorig, logopédustól logopédusig 
vitték, de azok megnyugtatták aggódó anyját: a gyerek nem 
született némának. Tud kacagni. Még fejletlen az agya Broca-
féle motoros beszédközpontja. Többször előfordul ilyesmi. 
Majd kinövi. És így is volt. De előtte történt még néhány 
különös dolog. 

Anyja egy tárgyalásról korábban hazaérkezve, Tillát a fel-
csavart zongoraszéken találta, a nyitott klaviatúra mellett. 
Apró ujjaival ütögette a billentyűket, és… kristálytiszta han-
gon énekelt hozzá valami ismeretlen, anyjának úgy tűnt, 
keleti nyelven. Rendkívül szelíd, bájos melódia volt. Szomorú 
és vágyakozó. Anyja némán, fojtottan zokogni kezdett tőle. 
Nem merte megzavarni a játékban. Amikor Tilla befejezte 
a dalt, odament hozzá, felemelte, és magához szorította. 

– Mi volt ez, kislányom? Sohasem hallottam! Nem isme-
rem. Kitől tanultad? – Arca nedves volt a könnyektől. 

Tilla apró kezével törölgetni kezdte anyja könnyeit, mo-
solygott rá, és ingatta a fejét. 

– Beszélj hozzám! Szólj hozzám! – kérlelte az édesanyja. 
Tilla akkor halkan, lassan formálni kezdte a szavakat azon 

a sohasem hallott, különös nyelven, amelyet senki sem értett. 
De legalább beszélt!

Bettina Orlandino korrepetitora egy nörszöt ajánlott Tilla 
mellé, akit jó logopédusnak tartott. 

– Sok gyermek beszél egyfajta saját maga által kitalált 
halandzsanyelven. Ő majd megtanítja a mi kifejezéseinkre! – 
vigasztalta az énekesnőt.

A kedves, okos, félvér, fi atal lány valóban tanítgatni kezdte 
Tillát saját „anyanyelvére”. Szelíden, játékosan. 

Tilla először csak hallgatta némán. Azután a harmadik 
órán tisztán csengő hangon megszólalt:
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– Hol van Kamala anyó? – Szeme megtelt könnyel. 
– Anyádat érted ezen, ugye? De őt nem Kamalának hívják. 

Próbál. Délben jön haza – mondta meglóduló szívdobogással 
Amrita, a félig hindu, félig angol lány. 

– Tudom! – Tilla hangjában kis türelmetlenség rezzent. – 
Bettina nagyon jó asszony és kitűnő művész. Szeretem. De 
nem Kamala anyó! Hol van? Ő volt, aki először… – Hirtelen 
elhallgatott, és töprengve elnézett Amrita mellett. Világítóan 
zöld szemének pillantása nem egy gyermeké volt. 

Hanem kié? – gondolta Amrita furcsa szorongással. 
Tilla ugyanazt ismételte édesanyjának is, amikor az haza-

ért és magához ölelte. De neki néhány szóval többet mondott, 
amellyel még inkább megzavarta: 

– Hol van Kamala anyó, aki testet adott nekem kölcsön? 
– Itt vagyok, kicsikém… miért beszélsz így? – kérdezte 

Bet  tina döbbenten. – Én hoztalak a világra! Én vagyok az 
anyád! 

– Persze! – Tilla átkarolta a nyakát. – Te jó és szép vagy. 
De hová lett Kamala anyó? – Gyorsan és hosszan megint 
azon az ismeretlen nyelven kezdett beszélni, amelyet senki 
nem értett körülötte. Azután újra meg újra visszatért a kér-
déshez:

– Hol van Kamala anyó? 
– Maga érti, mit mond? – fordult Bettina Orlandino riad-

tan a logopédus lányhoz. 
– Azt hiszem… igen. – Amrita lehajtotta a fejét. Az éne-

kesnő látta, hogy remeg. A nyakán függő amulettet mar-
kolja reszkető ujjaival, amely egy tibeti mandalát ábrázolt. 
– Szanszkritul beszél. De egészen régimódi kiejtéssel. Olyan 
szavakat használ, amelyeket ma már talán senki. Anyámtól 
tanultam szanszkritul. Ön ismeri a származásomat.

– Igen, igen. Csak az édesapja volt angol. 
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– Anyám már nem él. Apámról nem tudok semmit.
– Honnan tanult volna egy négyéves gyerek szanszkritul? – 

tört ki az énekesnőből. 
A félvér lány felnézett rá. Sötét szemében aranypontok csil-

lantak. Pillantása mélységesen komoly és időtlenül érett volt. 
– Önök ezt nem fogadják el. 
– Mit? – Az énekesnő hangja éles volt. – Nem vagyunk 

hülyék!
– Nem akarom megfélemlíteni, művésznő. Tilla egészsé-

ges, gyönyörű, okos gyerek. Fogadja el olyannak, amilyen. 
Szokatlanul világosan… emlékezik. 

– Mire? 
– Arra, ahonnan érkezett. Nagyon messziről. Mondjuk… 

a génjeiben rengeteg képet őriz róla. 
Az énekesnő leült. Kezét az ölébe ejtette. Nagyot sóhajtott. 

Hangja egészen szelíddé vált. 
– Jobban értem, mint gondolná. Sokfelé jártam a világ-

ban, és Tilla apja… szintén félig hindu volt. Nagyon rövid 
ideig éltünk együtt. Nekem Tillán kívül nincs magánéletem. 
A férjem ugyanabban hitt, amiben maguk. Próbált is beszélni 
róla, én azonban… nem értem rá. Nem volt idegen, amit 
mondott. Talán érdekelt is. Nem ellenkeztem, de nem is 
foglalkoztatott. A reinkarnációról beszél, ugye? 

Amrita bólintott. 
– Az nem lehet, hogy Tilla az apja génjeiből hozta magával 

ezt a furcsa emléket? – kérdezte Bettina élénken. 
– Miért ne lehetne? Egy remekmű közvetítéséhez tökéletes 

hangszerre van szükség. A remekmű azonban nem a hang-
szerben van. 

– Maga nagyon okos – nézett rá fürkészőn az énekesnő. – 
Remélem, megérti, hogy én szeretném, ha Tilla hamarosan 
kinőné ezeket az „emlékeket”, és olyan lenne, mint a többi, 
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normális kislány. – Hangja megremegett, sírás bujkált ben-
ne. – Engem pedig elfogadna igazi édesanyjának. 

Amrita Bettina Orlandino vállára tette a kezét, tele gyön-
géd részvéttel.

– Úgy lesz, művésznő. 
Az énekesnő már zokogott. 
– Nincs senkim Tillán kívül. Maga nem tudja, mi az, a si-

kerek csúcsán, ünneplő tömegek, újságírók, riporterek, felve-
vőgépek, szerelmes férfi ak, virágerdő közepette, a kivilágított 
rivaldán teljesen magányosnak lenni. Kirakati bábunak, aki 
egyetlen lépést nem tehet az utcán ismeretlenül, mégsem 
ismeri a másik ember. Csak képzel rólam valamit. Irigyel. 
Felgyúl a hangomtól. Szeretkezik velem, azután továbbáll, 
vagy én hagyom ott, mert nincs mit mondanom neki.

– Tilla nagyon szereti önt. Benne határtalan megértés és 
könyörület él. Tilla csodálatos és… 

– És? – Az énekesnő vörösre sírt szemét Amritára emelte. 
– Ha valaki nagyon messziről, az idő mérhetetlen mély-

ségéből érkezik, nehéz megszoknia új, idegen környezetét.
– Idegen környezetet mondott? De hiszen az én testemből, 

húsomból szakadt ki! Neki ettem és ittam kilenc hónapon át. 
Saját lényem anyagából épült a szervezete! Nagyon nehezen 
született! Mesterségesen kellett megindítani a folyamatot, s 
végül is császármetszéssel tudták kivenni belőlem! Mintha 
vonakodott volna világra jönni! 

– Vonakodott. Tillának rendkívüli képességei vannak. 
Ön is észrevette. Mintha nem is kisgyerek, hanem egy zse-
niális, nagyon bölcs és… időtlen lény lenne, akit száműztek 
valahonnan, vagy önként, számunkra rejtélyes okból hullt 
alá közénk üstökösként. Egész valója szikrázó fény, amelyre 
csak átmeneti hályog borul, amíg látszólag kicsi testének szűk 
burkában fel nem nyílik a hagyományokban olyan sokszor 
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említett harmadik „magányos szem”, amelyen át visszazúdul-
nak tudatába érthetetlen múltjának, igazi valójának képei. 
Hamarosan az öné lesz teljesen, mert rájön, szüksége van 
önre. Nem fog fájdalmat okozni annak, aki annyit szenvedett 
érte. Tilla jó.

– Micsoda zagyvaságokat beszél itt összevissza! – Az éne-
kesnőn tiltakozó, hisztérikus düh vett erőt. Kiabált. – Leg-
szívesebben azonnal kihajítanám! A maga közelsége, ostoba, 
primitív fanatizmusa még egzaltálja az én kislányomat! Igen! 
Maga az oka az egésznek!

Amrita némán nézte a sírva kiáltozó asszonyt.
– Ne nézzen így rám! – rikoltotta. – Azonnal hagyja el 

a házamat! Kifi zetem és…
Úgy tudták, Tilla a negyedik szobában alszik valahol. Am-

rita ott látta utoljára. Most hirtelen megjelent az ajtóban, 
virágos pizsamájában, és Amritához szaladt. Felnyújtotta 
hozzá a kezét, és anyjára mosolygott. 

– Anya – mondta. – Miért haragszol?
Az énekesnőnek elállt a  lélegzete. Odalépett hozzájuk. 

Magához ölelte Amritát. 
– Ne haragudjék, kedvesem! Kérem! Bocsásson meg! Nem 

engedném el egy vagyonért sem! Maradjon Tillával! Csak 
akkor vagyok nyugodt! Maga tud bánni vele. Magához ra-
gaszkodik. – Lehajolt Tillához. A kislány egy puszit nyomott 
az arcára. Anyja úgy magához szorította, hogy a kislány alig 
kapott levegőt. – Szeretsz engem? – kérdezte zihálva. 

– Szeretlek.
– Azt mondtad, anya! Először mondod!
– Igen… anya.
– Olyan boldog vagyok! – Tilla arca már csupa rúzs volt 

szenvedélyes csókjaitól. – Azt hiszem, életemben először va-
gyok igazán boldog!
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