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PABLO PALACIO

Egy halálra rugdosott férfi

Hogyan is hajíthatnánk a papírkosárba
az izgalmas utcai történéseket?

A valóságra fényt deríteni erkölcsnevelő tevékenység.
El Comercio, Quito

„Tegnap, nagyjából fél egykor a szolgálatot teljesítő 451-es számú Körzeti Biztos az Escobedo 
és a García utca közötti szakaszon egy Ramírez nevű, szinte magatehetetlen állapotban lévő sze-
mélyt talált. A szerencsétlen férfinak erősen vérzett az orra, és a Körzeti Biztos kérdésére elmond-
ta, hogy ismeretlen személyek bántalmazták, csupán mert cigarettát kért tőlük. A Körzeti Biztos 
felszólította az áldozatot, kövesse az ügyeletes rendőrőrsre, hogy az ügy tisztázásának érdekében 
megtehesse a szükséges bejelentéseket. Ezt Ramírez határozottan visszautasította. Ekkor az előbbi, 
kötelességének eleget téve, segítséget kért a legközelebbi taxiállomás egyik sofőrjétől, és a rend-
őrségre vitette a sérültet, aki (bár Ciro Benavides doktor orvosi ellátásban részesítette) néhány órá-
val később mégis meghalt.

Ma reggel a 6-os számú körzetben szolgálatot teljesítő Felügyelő megtette a szükséges intézke-
déseket, ennek ellenére nem tudott semmit kideríteni sem a gyilkosokról, sem Ramírez kiléte felől. 
Az egyetlen, ami egy véletlen adat alapján kiderült, hogy az elhunytnak bűnös szenvedélye volt.

Igyekszünk olvasóinknak friss hírekkel szolgálni mindarról, ami ezzel a rejtélyes üggyel kap-
csolatban kiderül.” 

Mindössze ennyit írt az Esti Hírlap rendőrségi rovata.
Nem tudom, milyen lelkiállapotban voltam akkor. De az igazat megvallva, jóízűt nevettem a 

dolgon. Egy halálra rugdosott férfi! Ez volt a lehető legviccesebb, legmulatságosabb dolog, ami 
történhetett. 

Alig vártam, hogy másnap fellapozzam a Hírlapot, de az emberemről nem írtak egy sort se. A 
következő nap sem. Azt hiszem, tíz nap múlva már senki nem emlékezett arra, hogy mi történt az 
Escobedo és a García utca környékén.

Én azonban az ügy megszállottjává váltam, mindenhol üldözött ez a nevetséges mondat: Egy 
halálra rugdosott férfi! És a betűk olyan vidáman táncoltak a szemem előtt, hogy végül elhatároz-
tam, rekonstruálom az utcán történteket, vagy legalábbis megoldom a rejtélyt: miért öltek meg 
valakit ilyen nevetséges módon?

A pokolba, én eredetileg experimentális kutatást akartam végezni, de a könyvekben az áll, hogy 
ezek a kutatások csak a dolgok mikéntjére szorítkoznak. Ezért két ötletem közül: az egyik, hogy 
rekonstruálom a történetet, és a másik, hogy kiderítem, milyen indokok késztetnek arra egyes 
embereket, hogy megrugdossák embertársukat, a másodikat találtam eredetibbnek és az emberi faj 
számára hasznosabbnak. Igaz, azt mondják, a dolgok miértje már a filozófia területe, és én valójá-
ban soha nem jöttem rá, mi köze lehetne hozzá a kutatásaimnak, sőt: eleve elbátortalanít minden, 
amire rávetül a filozófia szó. Így aztán félelemmel és kishitűséggel eltelve gyújtottam rá a pipám-
ra. Ez lényeges, nagyon lényeges.

A legelső kérdés, amellyel szembetalálkoznak, akik ilyesmibe vágják a fejszéjüket, az a módszer. 
Ezt kívülről fújják az egyetemisták, a tanárképzősök, a főiskolások, és általában mindenki, akiből tisz-
tességes ember válik. Két metódus létezik: a dedukció és az indukció (lásd Arisztotelész és Bacon).

Úgy gondoltam, az első, a dedukció nem fog érdekelni. Azt hallottam, a dedukció olyan kutatá-
si módszer, mely az ismerttől halad az ismeretlen felé. Jó módszer, elismerem. Én azonban vajmi 
keveset tudtam az ügyről, muszáj volt lapozni. 

Az indukció csodálatos dolog. A kevésbé ismerttől halad az ismert felé… Hogy is van ponto-
san? Nem nagyon emlékszem. Egyáltalán, ki ért az ilyesmihez? De ha jól mondtam, ez a módsze-
rek módszere. Ha keveset tudunk, jöhet az indukció. Indukcióra fel! 

Immár határozottan, parázsló pipával, az indukció rendkívüli fegyverének birtokában voltam, 
ám úrrá lett rajtam a határozatlanság, nem tudtam, hogyan tovább.

„Rendben, de hogyan alkalmazzam ezt a csodálatos módszert?” – tűnődtem.
Micsoda jelentősége van annak, ha az ember nem tanulja meg alaposan a logikát! Az isko-

lás évek átkozott semmittevése miatt marad számomra örök homályban az Escobedo és García 
utcák híres ügye.
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Elbátortalanodva fellapoztam az Esti Hírlap január 3-i számát – soha nem mozdítottam el az 
asztalomról a végzetes újságot –, és erőteljeseket szippantva jó öreg, parázsló pipámból, újra elol-
vastam a fent idézett rendőrségi hírt. Bizonyára ráncoltam a szemöldököm, mint minden tudós 
ember; a mély szemöldökközi ránc a koncentrálás tévedhetetlen jele.

Egyre csak olvastam, olvastam, és az egyik pillanatban szinte elámultam.
Különösen az utolsó előtti bekezdésen képedtem el, ami úgy kezdődik, hogy „Ma reggel a 6-os 

számú körzetben szolgálatot teljesítő Felügyelő…” Az utolsó mondatnál felcsillant a szemem: „Az 
egyetlen, ami egy véletlen adat alapján kiderült, hogy az elhunytnak bűnös szenvedélye volt.” És 
én a megérzés titkos erejétől hajtva, melyet Ön nem érthet, így olvastam: SZENVEDÉLY, varázs-
latosan nagy betűkkel.

Olyan volt, akár Asztarté kinyilatkoztatása. Ettől a pillanattól csak egyetlen dolog érdekelt: 
hogy megtudjam, miféle bűnös szenvedélye volt az elhunyt Ramíreznek. Ösztönösen ráéreztem, 
hogy ő… Nem, nem mondom ki, hogy ne sértsem meg a hölgyek róla őrzött emlékét…

Amit ösztönösen éreztem, azt érvekkel alá kellett támasztanom, és ha lehetséges, bizonyítékokkal is.
E célból felkerestem a 6-os körzet Felügyelőjét, akitől a leleplező adatokat reméltem. A rendőr 

semmilyen felvilágosítást nem tudott adni. Szinte értetlenül állt azelőtt, hogy mit is akarok. Miután 
hosszasan magyaráztam neki a dolgot, a homlokát ráncolva így szólt:

– Á, igen… Az a bizonyos Ramírez-ügy… Nézze, mi már le is mondtunk róla. Túlságosan zava-
ros volt. De foglaljon helyet, miért nem ül le, uram? Talán már tudja, úgy egy óra körül hozták be, 
és néhány órával később meghalt… szegény ember. Készült róla két fénykép, arra az esetre, ha egy 
hozzátartozó… Ön rokona Ramírez úrnak? Fogadja legőszintébb részvétemet…

– Nem, kérem – mondtam felháborodva –, még csak nem is ismertem. Csak egy ember vagyok, 
akit érdekel az igazságszolgáltatás, semmi több…

A bajszom alatt mosolyogtam. Micsoda hatásvadász mondat! Hm? „Csak egy ember vagyok, 
akit érdekel az igazságszolgáltatás.” Milyen kínos lehetett a Felügyelőnek! Hogy ne feszélyezzem 
tovább, sietve hozzátettem:

– Említette, hogy készült két fénykép. Ha megnézhetném…
A derék tisztviselő kihúzta az íróasztala egyik fiókját, és feltúrt egy adag papírt. Azután kihú-

zott egy másikat, és feltúrt egy másik adag papírt. Egy harmadikban, immár nagyon felhevült álla-
potban, végül megtalálta.

Igazán kulturált ember módján viselkedett.
– Önt érdekli az ügy. Vigye csak el őket, uram… De természetesen majd vissza kell hoznia – 

mondta, az utolsó szavaknál fejét fel-alá mozgatta, és boldogan rám villantotta sárga fogait.
Kifejeztem végtelen hálámat, és eltettem a képeket.
– Mondja, Felügyelő úr, nem emlékszik, volt-e az elhunytnak valami különös ismertetőjele… 

bármi, amin el lehetne indulni?
– Különös ismertetőjel… bármi… Nem, semmi. Teljesen középszerű volt. Nagyjából akko-

ra lehetett, mint én – a Felügyelő az átlagosnál kicsit magasabb volt –, testes, puhány ember. De 
ismertetőjele… az nem volt… vagy legalábbis nem emlékszem…

Mivel a Rendőr nem tudott többet mondani, még egyszer megköszöntem a segítségét, és eljöttem.
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Sietve hazamentem, bezárkóztam a dolgozószobámba, rágyújtottam a pipámra, elővettem a 
fényképeket, melyek az újságban talált adattal együtt becses dokumentumoknak számítottak.

Biztos voltam benne, hogy mást nem tudok összeszedni, ezért úgy határoztam, annyival dolgo-
zom, amennyit a sors adott.

„Először is tanulmányozom a férfit” – gondoltam. És azzal munkához láttam. Újra meg újra 
megnéztem a fényképeket, egyesével. Alapos vizsgálatot végeztem. Megnéztem őket jó közelről, 
majd kinyújtottam a kezem és messziről próbáltam felfedezni bennük a rejtélyt.

Végül már annyit nézegettem a képeket, hogy a legapróbb részletet is kívülről ismertem.
Az a kidudorodás a homlokon, az a hosszú, furcsa orr, ami teljesen olyan, mint a vizespalack 

üvegdugója a fogadómban, az a hosszú, lelógó bajusz, az a hegyes áll, az a gyér, kusza haj.
Fogtam egy papírlapot, felrajzoltam a vonalakat, melyek a néhai Ramírez arcát alkották. Aztán, 

amikor a rajz elkészült, észrevettem, hogy valami hiányzik, hogy ami előttem van, az nem ő, átsik-
lottam egy apró, nélkülözhetetlen részlet felett… Megvan! Fogtam a tollat, és kiegészítettem a 
mellkast. Rendkívüli mellkas volt, amelynek gipszbe öntve, úgy ahogy van, bármelyik rajziskolá-
ban helye lett volna. Volt ebben a mellkasban valami nőies.

Aztán… aztán nekiestem. Dicsfényt rajzoltam neki! Olyat, amit szöggel erősítenek a koponyá-
hoz, mint a templomokban a szentek képéhez. Elképesztően mutatott a megboldogult Ramírez!

De mire jó ez az egész? Arra próbáltam… arra próbáltam rájönni, miért ölték meg… És akkor 
a következő logikus következtetésekre jutottam:

A néhai Ramírezt Octavio Ramíreznek hívták (akinek olyan az orra, mint az elhunytnak, azt 
nem is hívhatják másként);

Octavio Ramírez negyvenkét éves volt;
Octavio Ramírez gyengén állt anyagilag;
Octavio Ramírez nem volt jólöltözött;
és végül, az áldozatunk külföldi volt.
Ezekkel az értékes adatokkal teljesen kirajzolódott a személyisége.
Csak az indítékra mutató részlet hiányzott, ami egyre inkább kikristályosodott számomra. A 

megérzés mindent felfedett. Csak annyit kellett tennem, merő tisztességből, hogy kizárok minden 
más lehetőséget. Az első, amit magától az elhunyttól tudunk, az a bizonyos cigaretta, nem érdemel 
különösebb figyelmet. Teljességgel abszurd, hogy ennyire aljas módon végezzenek valakivel egy 
ilyen semmiségért. Hazudott, elkendőzte a valóságot, sőt mi több, megölte az igazságot, csak azért 
mondta, mert azt a dolgot nem akarta, nem tudta elmondani.

Talán ittas állapotban lehetett a néhai Ramírez? Nem, ez lehetetlen, hisz azonnal észrevették 
volna a rendőrségen, az újság egyértelműen lehozta volna, hogy mintegy eloszlassa a kételyeket, 
és ha csak az újságíró figyelmetlenségéből nem szerepelt, a Felügyelő elmondta volna.

Mégis, milyen más szenvedélye lehetett az áldozatnak? Mert hogy volt neki, azt senki nem tagad-
hatja le előttem. Az is bizonyítja, milyen makacsul hallgatott a bántalmazás okairól. Bármilyen más 
ok pironkodás nélkül elárulható. Például, mi szégyellnivaló lenne ilyen és hasonló vallomásokban:

„Egy illető rászedte a lányomat, ma este összetalálkoztam vele az utcán, elvakított a düh, 
mindennek elmondtam, rávetettem magam, fojtogattam, ő meg a barátaival ezt tette velem.”

vagy:
„A feleségem megcsalt, meg akartam ölni a férfit, de az erősebb volt nálam, rám támadt és 

összerugdosott.”
vagy:
„Volt egy kis kalandom az egyik jóasszonnyal, a férje meg bosszúból, gyáván rám támadt a 

barátaival.”
Ha valami hasonlót mond, senki nem csodálkozik a történteken.
A vallomás is igen egyszerű:
„Verekedtünk”.
De csak az időt vesztegetem, mivel ezek nem tartható elméletek: az első két esetben az áldo-

zat hozzátartozói mondtak volna valamit, a harmadikban a saját vallomás elkerülhetetlen, mivel az 
ügy túlontúl becses, ahogy a negyedikben is, sőt ebben az esetben az áldozat a bosszútól fűtve még 
a támadók nevét is elárulta volna.

Egyszóval, ami belefészkelte magát abba a mély ráncba a homlokomon, egyértelművé vált. Már 
nem volt min gondolkodni. Következésképpen a levont konklúziók fényében röviden rekonstruál-
tam az Escobedo és a García utcáknál végbement tragikus eseményt.

Octavio Ramírez, ismeretlen állampolgárságú, negyvenkét éves, átlagos külsejű személy egy 
szerény külvárosi hotelben lakott ez év január 12. napjáig.

Úgy tűnik, ez a bizonyos Ramírez a csekély jövedelméből éldegélt, nem engedhetett meg magá-
nak semmilyen nagyzolást, főleg nőkre nem költött. Gyerekkora óta ferde ösztönei voltak, rossz 
utakra tévedt, mígnem egy végzetes vágy miatt életének ilyen sajnálatos módon kellett véget érnie.

A tisztánlátás végett leszögezzük, hogy a szóban forgó személy csupán néhány nappal a történ-
tek előtt érkezett a városba, az esemény helyszínére.
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Január 2-án este, miközben egy szegényes fogadóban étkezett, felébredt benne az ismerős nyug-
talanság, s egyre jobban izgatta őt. Nyolc órára, amikor is a helyet elhagyta, a vágy minden gyöt-
relmét átélte már. A számára idegen városban, mivel nem ismerte a helyet, vágyai kielégítése 
nehézségbe ütközött, és ez erősen felajzotta. Szinte reményt vesztve járta a belváros utcáit két órán 
keresztül, ragyogó szemét vágyakozva szegezte a férfiak hátára, közelről követte őket, megpróbált 
minden lehetőséget kihasználni, bár félt a megszégyenítéstől. 

Tizenegy körül már hatalmas kínokat élt át. Remegett a teste, szemében fájó űrt érzett. 
Mivel értelmetlennek találta, hogy ugyanazokat a népes utcákat rója, lassacskán letért a külváros 

felé, nézegette a járókelőket, remegő hangon köszönt nekik, meg-megállt tétován, mint a koldusok.
Az Escobedo utcához érve nem bírta tovább. A vágy annyira elhatalmasodott rajta, hogy az első arra 

járó férfira rávetette volna magát. Hogy sírdogáljon kicsit, panaszosan kiöntse lelkét, elmondja a kínjait…
Távolról ütemes léptek zaját hallotta, a szíve hevesen vert, az egyik ház falának támaszkodott 

és várt. Pár pillanat múlva egy munkásember erős teste szinte az egész járdát elfoglalta. Ramírez 
elsápadt, és amikor közel ért hozzá, kinyújtotta a karját és megfogta a könyökét. A munkás hirtelen 
visszafordult és ránézett. Ramírez negédes mosollyal próbálkozott, mint valami kiéhezett kerítőnő, 
akit otthagytak az utcán. A másik felröhögött, valami mocskosat mondott, s azzal komótosan ment 
tovább, a cipője vaskos sarka döngött végig az utcaköveken. Fél óra múlva megjelent egy másik 
férfi. A szerencsétlen, minden ízében remegve, bókkal próbálkozott, amire a járókelő durva lökés-
sel válaszolt. Ramírez megijedt és gyorsan odébbállt.

Aztán két háztömbbel később a García utcában találta magát. Az ájulás kerülgette, szája kiszá-
radt, fürkészte az utca két oldalát. Nem messze, sietős léptekkel, egy tizennégy éves fiú tűnt fel. 
Követni kezdte.

– Pszt! Pszt!
A fiú megállt.
– Jó estét, édesem… Mit csinálsz errefelé ilyen későn?
– Megyek haza… Mit akar?
– Semmit, semmit… De ne siess annyira, szépfiú…
S ezzel megfogta a karját.
A fiú le akarta rázni magáról.
– Hagyjon! Mondtam már, hogy megyek haza.
És el akart futni. De Ramírez utána vetette magát és magához ölelte. Erre a suhanc megijedt és 

kiabálni kezdett:
– Apa! Apa!
Szinte abban a pillanatban, pár méterrel odébb hirtelen fény nyílt az utcára. Magas férfi jelent 

meg. Az a munkás volt, aki nemrég az Escobedón ment el mellette.
Amikor meglátta Ramírezt, rávetette magát. Szegény emberünk csak bámulta, merev, tágra nyílt 

szemmel, remegve, némán.
– Mit akar maga, mocskos disznó?
S azzal vadul gyomron rúgta. Octavio Ramírez egy hosszú, fájdalmas csuklással összerogyott. 

Epameinóndasz, így hívhatták a munkást, amint a földön látta a csirkefogót, csekély büntetésnek 
találta az előbbi rúgást, és megajándékozta még két ragyogó, remek darabbal, oda a hosszú orrára, 
ami úgy ingerelte, akár egy kolbász.

Micsoda hangja lehetett azoknak a ragyogó rúgásoknak!
Mint amikor egy erőből falhoz vágott narancs szétloccsan, mint amikor egy esernyő leesik és a 

bordái remegve összekoccannak, mint amikor egy dió összeroppan az ujjak között, vagy leginkább, 
mint amikor egy másik vastag cipőtalp egy másik orral találkozik.

Így:

Csaff! 
jóízű szünettel.
Csaff!

Azután hogy bevadulhatott Epameinóndasz! Ugyanaz a perverz ösztön hajtotta, mint a gyilko-
sokat, akik összeszurkálják áldozataikat. Ez az az ösztön, ami addig szorítja – csupán játékból – 
ártatlan ujjaival a barátok nyakát, míg azok elkékülnek és vörösen izzik a szemük.

Hogy dönghetett Epameinóndasz cipőtalpa Octavio Ramírez orrán!

Csaff! 
Csaff! szédítően,
Csaff! 

s közben ezernyi fényecske apró varrótűként öltötte a sötétséget.
Perényi Katalin fordítása


