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Régóta vártam, hogy egy költő, 
valamelyik a kedvenceim közül, 
írjon egy ódát a Turkálóról. Mi-
vel ez tudtommal nem történt 
meg, kénytelen vagyok pótolni e 
hiátust ezzel a kis jegyzettel.

A szerelem ’89 után kezdődött.
Mivel lassan elsatnyult, majd 

tönkrement az alig volt hazai 
ruhaipar, nem tudtunk már 
mibe felöltözni. Kétségbeesé-
sünkben rátaláltunk a nyugati 
mintákra nyílt secondhandek-
re. Ez volt az első angol szó, 
amit megtanultam, mert ugye 
mi anno oroszt tanultunk. 

Nagy gyönyörűségemre gom-
bamód szaporodni kezdtek a 
turkálók. Jót, olcsón! Ez volt a 
siker kulcsa. S a vadászat, ami 
ezzel járt, az valami észbontóan 
szórakoztatónak tűnt. Megtalál-
ni százezer cucc közül, ami ne-
ked a legjobban áll! Ezt nevezik 
szerencsevadászatnak!

Aztán jöttek a városok, ahová 
a sors meginvitált: Budapest, 
Temesvár, Kolozsvár, München. 
Hadd merjem azt képzelni, 
a turkálók kis tündérbogarai 
csábítottak engem oda, hogy 
felfedezhessem Európa legcso-
dálatosabb helyeit, ahol csak 
másodkézből lehet vásárolni.

Minden városban tudtam, be-
hunyt szemmel is odataláltam 
volna arra a helyre, ahol az van, 
ahol olyan van, ahol megtalálom 
a napi örömömet, ahol ellazulha-
tok, ahol feloldhatom a feszült-
séget a matatgálással.

Barátnőimmel való legjobb 
csevegéseink középpontjában 
a turi volt, melyek alkalmával 
korunk legcsodálatosabb női-
vel csak a zsákmányolásainkról 
beszéltünk, hogy ki hol, mikor, 
mit és hogyan. El voltunk ájul-
va egymás szerzeményeitől. 
Volt olyan, hogy barátnőmmel 
Európa két különböző városá-
nak turkálójában ugyanarra a 
csodásan szabott zakóra akad-
tunk, ugyanabban a színben, 
mert ugye egyformán jó volt 
az ízlésünk, és összeöltöztünk, 
mint az ikrek. 

A színire történő felvételimet 
is a turkáló mentette meg. El-
mondtam felvételizős terveimet 
egy használtruha-boltban, és 
az eladónőtől – aki egy elvetélt 
dizájnér volt – a többi vásárlóig 
mindenki értem túrta fel a bol-
tot, hogy szememhez illő kék 
csomagolást találjon nekem, 
amivel biztos sikerem lesz a ké-
pességvizsgán.

Aztán jött az előadóművészi 
karrierem. Nullából kiindulva, 
csak azért léphettem pályára 
és diadalmaskodhattam szaba-
dúszóként húsz évig, mert nem 
költöttem sokat hacukára. A 
színházaknál oly sokra felérté-
kelt és oly sokba kerülő jelme-
zeket, dísz leteket és kellékeket 
én egy-két lejért vagy forintért 
vásároltam meg. Tudják, hol, 
még egyszer nem írom le. Na, így 
majdnem ingyen csinálhattam 
színházat, mert, ahogy mondani 
szoktam, nekem az öltözékem a 
díszletem is. A többi: jelenlét és 
színészi kreativitás.

Münchenben turkáltam egy 
jótékonysági esten azt a dizőz

szerkót, amit egy francia sza-
lonban készítettek neves hölgy-
nek (nem írom ide a nevét: az 
enyémet jegyezzék meg inkább) 
vagyonokért. Amikor felvettem 
és kuplékat énekeltem benne, 
azt mondták: a leggyönyörűbb 
és legtündöklőbb csillag lehet-
nék, ha ilyen mesebeli (itt már 
nem árultam el, hogy milyen) 
cuccokban lépnék föl és le.

Aztán jöttek a szórványtur-
néim és a Kárpát-medencei 
barangolások. Na, az volt ám 
a csúcs! Mikor a legkisebb fa-
luban megtaláltam életem da-
rabjait. Azt a kézzel festett se-
lyem szettet, melynek annyira 
merész és formabontó volt a 

dekoltázsa, hogy egy falusi lány 
semmi pénzért sem vette vol-
na meg, nemhogy fel. Csipke-
csodák, selyemsálak, kalapok, 
kesztyűk, vicces zoknik, jópo-
fa kabátok, napernyők mind-
mind olyan kellékek, melyek 
most már hozzátartoznak a le-
szegényedett, művelt és nőies, 
kelet-európai értelmiséghez.

Most, hogy ilyen csúnya ka-
ranténba helyeztek a kétezer-
húszas évben, számunkra az 
egyik legnagyobb sorscsapás 
az volt, hogy megvonták tő-
lünk a leginkább lélekemelő, 
asszonynyugtató, örömpótló, 
biztonságot adó szeretetfor-
rást: a turkálót.
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Plüssmaci? Pihe-puha taka-
ró? „A család kedvence” vagy 
„Cuki vagyok” feliratú body? 
Zenélő, villogó, kiságy fölé sze-
relhető forgó? Rágóka, mesés-
könyv, zörgő, járássegítő, ját-
szószőnyeg, netán hinta? Vagy 
cumisüveg-sterilizáló, pelen-
kázó? Cumi? Hm, lehet, hogy 
nem cumizik. Ivópohár? Még 
kicsi hozzá. Akkor legyen ba-
basampon. De mégsem, talán 
nem ilyen márkát használnak, 
ki tudja, érzékeny a bőre, vagy 
még haja sincs. Pelenka! Ez az! 
Legyen pelenka és popsitörlő, 
abból soha nem elég. Oké, de 
vajon hány kiló? Kettes vagy 
hármas kell? Már nem emlék-

szem pontosan, hogy most hat 
vagy hét hónapos, de az is lehet, 
hogy már nyolc. És ha mosható 
pelenkát használnak? Vihet-
nénk egyénre szabott ajándé-
kot, amire rá van írva a baba 
neve. Csak jutna eszembe, hogy 
hívják, D-vel kezdődik, de nem 
Dezső, nem Dénes, nem Dávid, 
se nem Dániel vagy Dömötör. 

Babalátogatóba készültünk, 
ideje már, szégyen is, hogy még 
nem jutottunk el, pedig illene, 
ők is voltak nálunk, ma is meg-
van az éneklő kutya valahol, 
amit hoztak, három nyelven is 
énekelt, igaz, a fél füle odalett 
az évek során, és az elemek is 
lemerültek. 

Szóval, készültünk már egy 
ideje meglátogatni az újszülöt-
tet, aki közben betöltötte a hat 
hónapot is, vagy talán a hetet, de 
az is lehet, hogy már a nyolcat is. 

Miután megvásároltam és szé-
pen becsomagoltam az ajándé-
kot, végre kitűztünk egy szom-
bati napot, amikor a családban 
mindannyian ráérünk a babalá-
togatásra. A házigazdáknak nem 
szóltunk, gondoltuk, meglepjük 
őket, hisz már régóta várnak, 
mert ugye számítottak ránk, il-
lene visszalátogassuk, ők is vol-
tak nálunk, szégyen is, hogy még 
nem jutottunk el hozzájuk. 

Miután éjjel fél kettőig sütit 
és tortát sütöttem, mert azt is 

illik ilyenkor vinni, korán reggel 
keltünk, hogy idejében elkészül-
jünk. Megreggeliztünk, majd 
inget, ruhát vasaltunk, cipőt
fényesítettünk, beléptem a fod-
rásznőmhöz, hogy szárítsa be 
a hajamat, adjuk meg a módját, 
ha már végre összejön ez a rég 
tervezett látogatás. Szégyen is, 
hogy még nem jutottunk el. 

Gyorsan elküldök néhány leve-
let, és indulhatunk – mondtam 
a családnak, akik már toporog-
va vártak az előszobában. Az-
tán még befejeztem a határidős
cikket, interjúkat egyeztettem 
telefonon, benyújtottam egy pá-
lyázatot és hozzászóltam néhány 
bejegyzéshez a Facebookon. 

Most már igazán indulnunk 
kéne, ne legyen túl késő, már 
vettük is magunkra a kabáto-
kat, amikor jött a szomszéd, 
hogy segítenénk felcipelni egy 
mosógépet a hatodikra. Segí-
tünk, persze, ő is segített, ami-
kor húsz éve ideköltöztünk, illik 
tehát visszasegíteni. Elindul-
tunk, de útközben még belép-
tünk elintézni ezt-azt, a piacon 
még virágot is vettünk az újdon-
sült anyának. Végre aztán, ami-
kor már a hab is kezdett lefoly-
ni a torta tetejéről, az újszülött 
(vagy hat-hét-nyolc hónapos) 
meglátogatása következett. 

Kicsit más volt az udvar, mint 
amikor legutóbb itt jártunk, 
mintha a fák hirtelen meg-
nőttek volna, a duplagarázsra 
sem emlékeztem, és arra sem, 
hogy a lakóház első felét fö-
dött terasszal toldották meg. 
Nagy izgalommal kopogtatunk 
be, igaz, kicsit szégyen, hogy 
ilyenkor stb., de csakhogy el-
jutottunk. Lépteket hallunk, 
kinyílik az ajtó. „Ki az, Dzsú-
lió?” – kiált ki egy nő a kony-
hából. Mi pedig némán állunk 
a kivasalt ingben és ruhában, 
kisuvickolt cipőben, beszárított 
hajjal, kezünkben a tortával, 
virággal és ajándékkal. Ahogy 
végignéztem a húszas éveiben 
járó fi atalemberen, felötlik 
bennem, hogy talán már kicsi 
lesz rá az oly nagy gonddal ki-
választott rugdalózó.




