
Kocsis Árpád
OKtOpusz



A Forum Könyvkiadó Intézet meghívásos 
regénypályázatának 2016. évi díjnyertes munkája.



Kocsis Árpád

OktOpusz
Regény

  Újvidék  
  2017



34

KÖVEt Is KÖtHEttEK VOLNA

A törököt Farucinak hívják. Ez áll a műhely tábláján, ame-
lyen az ügyeletet vezetik, a szombati és vasárnapi früsihtet és 
spétsihtet, a délutáni váltást. Gyakran szerepel a neve, néha 
benn is alszik, mondják. Ha délelőtt is, délután is benn van, 
este is marad. Megágyaz az u2-n vagy az u3 egyik hátsó 
folyosóján. spórol.

Faruci. Egyszer mondta a teljes nevét is, de senkit sem 
érdekelt, senki nem jegyezte meg. Farucinak is ritkán szólít-
ják, csak amikor Wesemann összeállítja az ügyeletet. Faruci 
úr. Faruci úr az egész vasárnapot vállalta. Faruci ma kinn 
dolgozik. Faruci.

Azt is mondják, hogy a töröknek két felesége van. Az 
egyik Ankara környékén várja, a másik Moabitban. Ezért 
spórol. Meg Astrid után is kajtat. Még nincs kilenc, amikor 
már a sea Life körül koslat. A szemeteskocsijával leparkol a 
garázsbejáratnál, csönget a sea Life személyzeti bejáratán, 
Astridot keresi, de a belépőtől tovább nem hajlandó menni. 
Az akvárium irodistái már ismerik. Astrid jön, örül, nem 
neki kell lecipelnie a szemetet, a kartondobozokat, a ki-
dobott szórólapokat. A török fölpakol a targoncára, s már 
csörömpöl is lefelé a garázsban. Astrid olvad a gyönyörű-
ségtől, van ideje belelapozni az újságok szerelmi rovatába.

A török legutóbb a menekültek útvonalán érkezett vissza. 
Jó ötletnek találta, megtakarít vele valamennyit, gondolta, 
meséli. A nyílt tengeren, egy gumicsónakban hánykódva, 
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karjaiban egy bőgőmasinával, már nem találta annyira jó 
ötletnek. pedig sikerült megbizniszelnie a csónak tulajdono-
sával, hogy ingyen viszi át. Jó kapcsolatai vannak, dicseke-
dett, személyesen ismeri Frau Gilgent. Hogy csak egy példát 
mondjon. Az embercsempész mentőmellényt adott rá, és rá-
bízott egy síró gyereket. A kisgyereknek, akit a mellényével 
próbált védeni a hullámoktól, az emeletnyi magas hullám-
veréstől, hadonászik a karjával, ennél és ennél is nagyobb 
hullámok voltak, a műhely, az akvárium, azokhoz a hullá-
mokhoz képest kismiska, szóval a gyereknek megígérte, ha 
csendben marad, megmutatja neki az oktopuszt. A gyerek 
bömbölt, nem érdekelte az oktopusz, nem is tudta, mi az, 
felőle akár föl is fordulhat.

Fölfordulásról nem kellett volna beszélnie, mert a követ-
kező hullám úgy csapta őket a zátonyhoz, hogy kirepültek a 
csónakból. Hamar kiderült, így mesélte a török, hogy a men-
tőmellény annyit ért a vízben, hogy akár követ is köthettek 
volna a derekára. A gyereknél fogva vonszolták partra, ahol 
egy norvég orvos addig pofozta, mígnem egy vödörnyi hí-
nárt böfögött föl. Akkor ment el a kedve végleg a tengeri 
herkentyűktől. És nem mellesleg Norvégiától. A sea Life ak-
váriumának már a gondolatától tengeribeteg lesz.

Holger egy szavát sem hiszi, a török a munka elől akar 
meglógni a meséjével. Kígyónkon keblet melengetünk, vagy 
hogy is mondják, így van ő a törökkel meg az összes török-
kel. Nem is hallgatja tovább, amit a fiúnak magyaráz éppen, 
hogy döbbent rá a saját hínárjai pocsolyájában, hogy min-
denét elnyelte a tenger, s hogy táborba akarják zárni. száz-
szor mesélte már. s hogy hogyan vágott neki az útnak a gye-
rekkel, meg hogy hányszor tángálták el a határőrök, hogyan 
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sikerült kereket oldania a ráuszított kutyák elől, mígnem az-
tán egy hatalmas szögesdrót kerítés nem állta az útját, ame-
lyet égig érő paszulyként mászott meg, hogy aztán a tetején 
ne aranytojást tojó tyúkot, hanem csak sárkányokat találjon. 
Hallgassa, aki hisz a mesékben, valakinek dolgoznia is kell. 
Ez az ő, mármint Holger tengeribetegsége.

Holger ki is küldi a fiút, levegőzzön kicsit a konténerek 
körül. Hadd tisztuljon a feje. A müllraumot mindennap föl 
is kell mosni, épp itt az ideje nekiállni. A konténerek előtti 
részt savval. A sav mar, a fiú köhécsel. Miután végez, s Hol-
gert sem látja sehol, a fölmosórongyot a zsákok után 
hajítja. Fogynak a mopok, megy a munka.

Amióta a fiú hadat üzent a fölmosórongyoknak, külö-
nösen fogynak. A spétsiht hallgat, kevesebbet kell mosni. 
Wesemann baszik se rá, neki maradjon, az a fontos. Nem a 
munka kevés, a szárítókötél túl hosszú. Mate hiába rövi-
díti meg hétről hétre, amikor a porszívó fejét kötözi a fém-
csőhöz. A mopokat is ő emlegeti, mert ő szem előtt van.  A 
többiek basznak a munkára, egész nap csak kóvályognak, 
mint gólyafos a levegőben. A fiú meg ő, mindenki más csak 
dísznek van ott.

Nyolctól ismét rá lehet bízni a törökre. persze, húzza az 
időt, az u2 és az u1 belső folyosóin ácsorog, a poroltókat 
simogatja. Még fölmosni sem tud rendesen. Rágörnyed a 
mosófa nyelére, Holger hiába magyarázta el neki, hogy így 
már csak pár éve van hátra. Húzogatja, tologatja a rongyo-
kat, nem is facsarja ki rendesen, facsarót nem is vitt magá-
val, ezt félúton veszi észre. Ekkor visszamenne a műhelybe, 
persze elvéti az ajtót, a folyosó bezáródik mögötte. Akkor 
csak ott álldogál, míg Mario vagy Holger meg nem találja a 
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