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Magyar, emberevés közben nem beszél. Összetörök egy kis
fokhagymát, reszelem rá az afgándiót, megszórom kurkumával,
majd lágy besamelt készítek, a szeleteket pedig alaposan
megforgatom benne. Fél órát állni hagyom. Az illata harap és
kellően keleties. A humánhús a Horváth Rozit is szépen felveszi,
de én szeretem magam kikeverni a pácot, frissiben. Egekben a
vérnyomásom, de az embersteak helyrerakja. Mesterszakács
vagyok, és elsőként csaptam le a gasztroműsor jogára, amikor
törvénybe iktatták, hogy 2042 május 1-től a visszaeső bűnözőket
államilag kivégzik, testüket pedig közfogyasztási célokra piacra dobják. Mióta országunk hivatalos
államformája az alkotmányos monarchia, a büntetés végrehajtás szabályai is szigorodtak. Mivel a
tömeges kivégzések után rengeteg egészséges hulla maradt az állam nyakán, egy politikus felvetette:
miért kéne kidobni ennyi kiváló húst, amikor az ország fele éhezik, nem beszélve a gasztro-turizmusról,
amely már régóta döglődött. Javaslatát, elenyésző tartózkodással, de megszavazták. Az Embervédők
eleinte felvonulással tiltakoztak a törvény ellen, de hamar megvonták tőlük a területfoglalási engedélyt,
és azzal fenyegették őket, hogy megszüntetik az alapítványi státuszukat, ha nem kussolnak, így
kussoltak.
Jöttek is a külföldiek humánhúst enni! A törvénnyel az állami tetemfelhasználás egy új lehetőséggel
gazdagodott, Japán és Kína mintájára. Azóta mindenki meg akarja kóstolni a saját fajtáját.
Beszélhetnénk emberhús-árrobbanásról is, ha előtte lett volna már nálunk emberhúsvásár, meg
emberhentes, de nem volt. A Vásárcsarnokban ma már külön árverést tartanak, minden szerdán, az erre
a célra elkülönített emberhús standokon. Hatalmas az érdeklődés. Persze, úgy lenne igazságos, hogy a
szegény egye a szegényt, de az emberevés mindig is a gazdagok hóbortja lesz. Nincs szociális
kannibalizmus. Majd talán jövőre…
Alig emelkedett jogerőre a törvény, hamarosan felütötték a fejüket a lopott hullák, meg a hamis, otthon,
betegségben elhunyt családtagok kereskedelme. Gyakori jelenség volt, hogy ismeretlen eredetű tetemek
kerültek forgalomba, feketén, minden papír nélkül. Egy nagykorú legális hulla ára törvényes papírokkal
négy-ötszázezer forint körül van. De tökéletesen egészségesnek kell lennie és fiatalnak. Ezzel nincs
gond, mivel a halálbüntethető egyének korküszöbét 18 évre vitték le, azok a húsok pedig többnyire
egészségesek. Már a siralomházban is a későbbi tetemfelhasználásra gyúrnak, az elítéltek külön
tisztítókúrás menüt kapnak, hogy a dohányos tüdőket meg a szétivott májakat is fel lehessen még
valamennyire használni. Ja, és a sitten jól föl is izmozzák magukat, szalonnásra, ahogy szeretem. Az
áram általi kivégzés szép egyenletesre süti a testet. Azzal, hogy 18 évre vitték le a halálbüntethetőséget,
nincs is bajom, - aki rossz embernek készül, ne is nőjön fel rendesen, inkább emésztődjék meg szépen
annak a társadalomnak a bendőjében, amelyet megkárosított a létezésével. Ő már több ártatlant nem fog
lekaratézni a sötét utcán, mert ki lesz rántva! Ő nem rosszmájú, tudom, hisz a veséjébe látok. Ha valami
miatt egyszer mégis csak rosszúlna a minőség, keverek hozzá marhát és passz. Nem tűnik fel. A
minőség a kedvenc névjegyem! Nálam ez az alkotás útja!
Én már láttam olcsó kínai hullát is. Te, ezek egymást ölik! Van a kínai piacon külön hűtőkocsijuk is,
onnan lehet venni az étvágygerjesztő, puha kis sárga tetemeket, minden papír nélkül. Ha egy európai
hullát akarnak nekem kínainak eladni, azt rögtön kiszúrom. Van már orrom ehhez, látom, hogy át lett
műtve, meg sminkelve, de milyen szarul. Még mindig jobb, mintha elrabolt, feketevágott turistákat
passzolnának el kilóra az éttermeknek.
Az emberevés nem bűn, jelentékeny gyönyör, hiszen mindig is meg tudtunk élni egymás hátán. A
resztelt máj, a túláradó szív, és az emberzsíros kenyér gyönyörű finomság. Az emberhús nagyon szépen
fel tudja venni a szójaszószt, karamellabarna lesz tőle. Minden emberben van valami jó. Nálam nagy
pácba kerülnek és a saját levükben főnek.
Az ember emberi fogyasztásra miért ne lenne alkalmas?? Az emberevésben nem mi vagyunk a vezetők:
Japán és Kína már korábban bevezette a törvényt, és a gazdagok ma is inkább oda mennek, ha kulináris
élvezetre vágynak. Ennek az az oka, hogy nálunk az emberevés még viszonylag új, és nincs önálló
brand-je sem.
Mi magyarosan készítjük el a magyarokat, és abban semmi baj nincs, ha magyar eszik magyart, viszont
a külföldi vendégeket sem fogjuk kirúgni a Mátyás pincéből emiatt. A magyaros kannibálkonyha új
elnevezéseket szült, persze, a tradíció megtartásával, így született meg a Szegedi halállé, a Hortobágyi
húsos hús, a Töltött Károlyka, a Mákos Huba, a Konfitált Csabacomb és a Gulyás gulyás. Meg a Laci
pecsenye. Mit mondjak még? Ja, a pacal valamiért nem megy.

