Fábián felügyelő gyilkossági ügyben nyomoz.
A gyanú egy nehézfiúra, Májasra terelődik.
A terhelő bizonyíték nem más, mint a májkrém,
amivel áldozatát a gyilkosságot megelőzően
megkínálta. De vajon sikerül-e Fábián felügyelőnek
ráhúznia a vizes lepedőt Májasra, és elegendő
bizonyíték lesz-e az áldozat gyomrában található
jó minőségű májkrém?
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Jó olvasást kívánunk!
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
felkérésére létrejött Gyilkosság – összetevők
és mellékhatások című novella a hivatal
szemléletformáló tevékenységének új
eszköze, amelynek célja, hogy szórakoztató formában hívja fel a vásárlók
figyelmét a tudatos vásárlásra és az
élelmiszerbiztonság fontosságára.
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ikor a mobilja megszólalt, Fábián felügyelő éppen
májkrémet evett. Vastagon túrta kenyerére a barnás
masszát, kovászos uborkát ropogtatott mellé. Saját maga
mulattatására az összetevőket olvasta rágás közben: ivóvíz,
sertésmáj 25%, gyártási szalonna, búzaliszt, sertésbőr, szójaliszt,
csontokról mechanikusan lefejtett sertéshús illetve baromfihús,
nitrites pácsó, fűszerkeverék őrölt mustármaggal.
Szerette tudni, mit eszik. Amit eszel, azzá leszel, ezt a mondást
tetoválták latinul Angelina Jolie testére.
- Csupa nitrites pácsó lettem - gondolta magában.
A „pácsó” mindig jókedvre derítette. Olyan latinos volt
a ritmusa. Egy igazi Pácsó finom fekete bajuszkát visel az
ajka felett, haja le van olajozva, mellszőre kitüremkedik
színes selyemingéből. És kígyózó mozdulatokkal pörög végig
a lakkozott parkettás, csilláros termen. Fábián felügyelőtől
kevés dolog állt távolabb, mint a kígyózás. Most is elég volt
belegondolnia, és máris felállt karján a szőr.
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KETTŐ
- Halló, itt Fábián!
A mobil pittyegése ritkán jelentett jót.
Fábiánt hívhatta elvált feleségétől született fia, általában
pénzt szeretett volna angol nyelvtanfolyamra, sítáborra, röpire,
uszodabérletre, jogsira.
Hívhatta otthonról ki sem mozduló anyukája, aki napjában
többször tudni akarta, hol jár és mit csinál éppen Ferike. Fábián
ezt ötvenhárom évesen nem mindig akarta az anyukája orrára
kötni. Így hát rendszerint hazudott. Ha kocsmában volt, kiment az utcára. Ha utcán, bement egy teázóba. Ha nővel volt,
kiment a fürdőbe.
- Jól vagyok, anya. Későn érek haza. Igen, dolgozom. Vigyázz
magadra!
Így menekült folyamatosan Fábián, talán ezért is tudta olyan
jól beleélni magát a szökésben lévő bűnözők szerepébe.
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HÁROM
- Halló, itt Fábián.
- Itt meg Boros, a Ferbli gazdája. Emlékszik talán, fél éve
találtunk hullát egy parkban. Ott állt a kutyusom a fű felett,
egy tapodtat sem mozdult, és nyüszített. Felügyelő úr mondta,
megeszi a kalapját, ha találunk bármit. És aztán előkerült
a csontváz. Pontosság kedvéért jegyezzük meg, a kalapot nem
tetszett megenni. Na, most megint ugyanaz van.
- Hol? Egy parkban?
- Nem, itt a Hilton előtt.
- Hilton? A Duna-parton? Az a luxusszálló?
- Ne viccelődjön, mit keresnénk mi ott? Ez csak a Melós Hilton,
így hívja errefelé mindenki. A Dűlő-úton, itt a kerületben,
mifelénk. Lefalazták az ablakait, amikor bontásra ítélték, de
azóta is itt áll, ahogy hagyták.
- Küldöm a fiúkat, de ha nem találunk semmit, megbillentem
én azt a kutyát hátulról. Viszont ha megint van hulla, ajándékot
is veszek neki. Nem vicc!
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NÉGY
- Na, mi újság, Vince? Van kapás?
- Jó napot, felügyelő úr! Mi az, hogy! Ügyes kutyu ez, megnyerte
az uzsonnámat. Tarjás kenyér. Hozzá se nyúlt, míg a gazdája
meg nem engedte neki.
- A tárgyra!
- Negyvenes fickó, hullának újszülött. Pár napos csórikám,
rendesen rendbe rakták, nem reklamál ő már sehol.
- Szakképzett munkaerő lehetett, aki csinálta. Ezt már szeretem. Hogy intézték el?
- Ácskalapáccsal. Nem egy matyóhímzés. Szanaszéjjel ment
a koponyája, jó pár testre mért ütés. Láttam egy-két hasonlót,
száz kiló feletti lehet az elkövető. Vagy küzdősportos. Vagy a
kettő együtt.
- Na, hadd nézzem, legalább tudni fogom, mitől nem megy az
alvás éjjelente.
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- Halló! Mondja csak, Vince!
- Egy kicsi extra. Hab a tortán. Képzelje, a kutyus nem hagyta
abba a nyüszítést, fel kellett feszíteni egy ajtót az emeleten.
Találtunk egy archív fazont. Tipikus döglött akta. Így első
blikkre befalazták a bezárt munkásszállóra, pedig mindenkinek
el kellett hagyni az épületet. Fene tudja, elaludt, berúgott,
betépett, megölték, szívroham. Nem is hiszem, hogy kiderül
valaha. Csak szólni akartam.
- Jól tette, köszönöm.
- A másik csókát sikerült azonosítani?
- Jaja, nemrég tűnt el, már kerestük.
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- Miért hívják magát Májasnak?
- Az utolsó, aki így mert nevezni, elég ronda véget ért.
- Nocsak, ön büntetlen előéletű. Ezek szerint mégis volna ezaz a rovásán?
- A rovásomon? Csak annyit mondtam, ronda véget ért.
Az Alain Delon-illatú ügyvéd közbevágott:
- Védencemnek sajátos a stílusa, az iménti állítást metaforaként
kell értelmezni.
- Metafora. Maga valami költőféle?
- Viccelődni jöttünk ide, felügyelő úr? Mert akkor mennénk,
ügyfelem ideje rendkívül drága.
- Nyilván, a dílerek órabére az egekben jár.
- Kikérem...
- A kávéját kérje ki, de azt itt nem kap. Aki ilyen nehézfiút véd,
ne játssza nekem a balerinát, mert megfingatom. Mit szólnak
ehhez a videókamera-felvételhez? Egy benzinkúton rögzítették.
Ki az az ember, akit ügyfele jól láthatóan betaszigál a kocsijába?
- Nem ismerem.
- Ne hülyéskedjen, ha nem akar előzetesbe menni.
Az ügyvéd megint közbeavatkozott.
- Ügyfelem régi barátja, osztálytársa, valóban volt köztük
nézeteltérés aznap este, de pár utcával odébb kitette, és az úr
sértetlenül távozott. Visszanézhetik ipari kamerán.
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- Fájt elengedni a mocsadékot, mi, felügyelő úr?
- Jaja, Vince, meg kell várni a DNS-nyomokat, hátha nem
vigyázott eléggé a pacák mészárlás közben. Beletelik jó pár hét.
- Tényleg, miért hívják Májasnak?
- Nem hallotta még? Folyton májast zabál, és az áldozataival
is azt eteti állítólag.
- Ja, ez is ilyen makulátlan?
- Hát hogyne, utoljára a javítóban bizonyítottak rá bármit,
akkor is csak vacak lopást. Azóta mindig kimosakszik. Nem
rossz az a majom ügyvédje sem, szerintem csak parfümre annyit
költ havonta, mint a teljes fizetésem.
- Kitalálunk valami extrát?
- Várunk. Viszek egy huszonöt kilós tápot annak a blökinek.
Vadasat választottam.
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- Nocsak, Májas úr, örömmel üdvözlöm ismét körünkben.
Mit szól ahhoz a feltételezéshez, hogy múlt hónap 25-én 23 óra
tájban, a Dűlő utca környékén ön drogterjesztés kapcsán vitába
keveredett Suttogó Károllyal, akit Susi néven ismernek, majd
ácskalapáccsal rátámadt, huszonkét ütéssel kivégezte, és a közeli
munkásszálló épületébe rejtette?
- Mesedélután, felügyelő úr? Védencem természetesen
visszautasítja az alaptalan vádakat.
- Csak hát a halotton megtalálták az ön ügyfelének egy
hajszálát.
- Tudja, hogy ez nem bizonyíték, az elhunyt előzőleg védencem
kocsijában tartózkodott.
- Igen ám, de a halott gyomortartalmának elemzésekor
kenőmájas-maradványokat találtunk, s a helyszínen is ugyanilyen nyomokra bukkantunk.
- És ennek mi köze ügyfelemhez?
- Rendőreink épp most tartanak házkutatást ügyfele lakásán,
épp ilyen májasra bukkantak a hűtőben, és le is foglalták.
- Ez még poénnak is gyenge, felügyelő! Felvétel, videó, szemtanú, gyilkos fegyver? Valami tényleg terhelő?
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- Ki ez a fickó, Vince?
- Most érkezett, és azt állítja, ő az elkövető.
- Kihallgatta?
- Igen, percre pontosan elbeszélt mindent. Azután találkozott
Suttogóval, mikor az már kiszállt a Májas kocsijából. Ittak,
dumáltak, de összevesztek valami nőügyön, és ez a Peterdi
Zoltán nevű bepipult. Indulatból agyonverte a fickót, és a
munkásszálló épületében rejtette el.
- Kamuszagot érzek. Majd megszuttyongatom.
Fábián nagy lendülettel szakította be a kihallgató helyiség ajtaját.
- Jó napot, Fábián felügyelő vagyok! Mivel tudja igazolni
ezt a hirtelen jött beismerő vallomást? Nem most másztam le
ám a falvédőről. Maga tipikus leülő! Miért vállalja? Ehelyett
a szemétláda helyett, akinek a sitten kéne megrohadnia?
A nyiszlett kis emberke higgadtan hunyorgott.
- Nem tudom, mire teccik célozni... Családos ember vagyok.
- Ja, és ezek a gengszterek tejben-vajban fürdetik a családját?
- Vannak barátaim, kérem alássan. A kollégájának átadtam
a gyilkos fegyvert meg a májast is.
- Miféle májast?
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- Szeretek a tíz körmömről falatozni, ha építkezésen melózok.
Kihasználom az ebédszünetet, és leülök egy parkban. Kenyér,
Piros Arany, májas. Meg egy-két sör. Nyugisan falatozok,
és nézem a lombokat jönni-menni. Nézem az embereket
jönni-menni. Kismamák babakocsival, mobilozó öltönyösök.
Kissrácok rolleron. Nagyi vonszolja unokáját. Kutyasétáltató
tinilányok.
- Ne sorolja fel Budapest teljes lakosságát...
- Értem én, csak szeretek nézelődni. Lassan harapok, szürcsizek,
utána rágyújtok. Süt a nap, és tetszik tudni, száll, száll a cigifüst,
olyan szépen, mint valami bonyolult csipke egy esküvői ruhán.
- Jézusom, miféle esküvőről fecseg?
- Oké, oké, szóval maradt a kenőmájasból meg a sörből estére.
Eszegettünk a Susival. Aztán szóbahozta azt a hülye ribancot.
Nem kellett volna. Nem voltam humoromnál.
- Na jó, a ribanc adatait diktálja le, beszélünk vele is.
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TIZENEGY
Fábián homlokát a folyosó hűvös falának támasztotta.
Most el kell szívnia egy cigit. Esküvői csipke, na persze...
- Hogy az a jóságos...
- Nincs baj, felügyelő úr?
- Á, csak a szokásos. Engedje ki azt a két vadászgörényt, ne
lássam a diadalmas pofájukat.
- Azért a Susogót ne nagyon sirassa. Szökésben volt éppen,
autólopás, bolti besurranás, ilyesmik. Nem ugat utána még
a kutya sem.
- Értem én, Vince fiam, de mégse szabadna csak úgy kilőni
a pitiket, futni hagyni a pszichopatákat. Esküszöm, átkérem
magam a közlekedésiekhez, és egy traffipax mögött ülöm le
a hátralévő életemet.
- Ne fáradjon, felügyelő, Májas ügyvédjének hosszú a keze,
elintézi az magától is. Szerintem egyet pislog, máris a közlekedésieknél találja magát. Bár ne így lenne, én csípem a stílusát.
- Vince fiam, ez felér egy szerelmi vallomással. Köszi, rég
hallottam ilyet!
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TIZENKETTŐ
- Ezt nézze, Vince!
- Gyűjti a májascímkéket, felügyelő úr? Új szenvedély?
- Van itt valami érdekes. A két májas közt izgalmas
különbségeket találtam. Amit a Májas lakásán foglaltunk le,
az Schneider-féle viaszos borjúmájas, és nincs benne kétféle
antioxidáns, E316 és E300, sem E621-es ízfokozó. Kis ínyenc
a pasas, megválogatja, mit vesz le az áruházi polcról. Vagy
inkább mit vetet a smasszereivel. Ellenben Peterdi tipikus
olcsójános, beéri Spórolós májassal, ami tele van ezekkel a
mesterséges cuccokkal. És tudja, mi a mi szerencsénk? Hogy a
laborban a kérésemre elemezték a Suttogó gyomortartalmát.
Maga mire fogadna? Úgy van. Bizony nem a Peterdi májasából
evett!
- De még mindig mondhatják, hogy a kocsiban kapott májast.
- És a májas-morzsák a munkásszállón?
- A beismerővel meg a gyilkos fegyverrel szemben aligha állnak
meg. Sajnálom, felügyelő úr.
- Félek, igazad van, a francba!
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TIZENHÁROM
Fábián felügyelő májkrémet evett. Minőségit mégpedig,
mert újabban kényeztette magát. Olyat, amiben nincs kétféle
antioxidáns, E316 és E300, sem E621-es ízfokozó. Vastagon
túrta kenyerére a barnás masszát, és a kovászos uborka sem
maradhatott el. Kellemesen ropogott a foga alatt.
Élvezte a kilátást a felüljárón. Na jó, esőben macerásabb, de
most tiszta volt az ég. Suhantak alatta az autópályán a kocsik.
Megannyi élet. Kismamák gyereküléssel, mobilozó öltönyösök.
Nagyi fuvarozza unokáját. Tinilányok idősebb pasikkal.
A traffipax beméri a renitenseket, Fábián majd kiszűri a jogilag
támadható, elmosódott felvételeket. Hiába, a hiéna ügyvédek
erre is rászálltak, amit lehet, azt megtámadnak.
Még egy utolsó falat, és jöhet az olasz kávé, amit kollégája
hozott a közeli benzinkútról. Eszébe jut a dzsigolókinézetű
nitrites Pácsó, elmosolyodik, és tesz pár könnyed salsalépést a
felüljárón. Fábián újabban latin táncra jár a kedves partnerével,
és néha a felüljárón is gyakorol. Vajon mit szólhatnak az arra
suhanó autósok, ha látják a kígyózó rendőrsziluettet? Fábián
az anyukájának mindenesetre azt mondja, lőgyakorlata van,
muszáj hetente kétszer, mert beszigorítottak.
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