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MÁRCIUS 

 

Fürjek rózsaszirmokban 

 

Hozzávalók 

12 rózsa, lehetőleg pirosak 

12 gesztenye 

két evőkanál vaj 

két evőkanál kukoricakeményítő 

két csepp rózsaeszencia 

két evőkanál ánizs 

két evőkanál méz 

két fej fokhagyma 

6 fürj 

 

Az elkészítés módja: 

A rózsaszirmokat nagyon óvatosan leszedjük, vigyázva, 

hogy meg ne szúrjuk az ujjunkat, mivel azonkívül, hogy 

ez nagyon fájdalmas, mármint a szúrás, a szirmokat 

átitathatja a vér, és ez nemcsak megváltoztatja az étel 

ízét, de fölöttébb veszedelmes kémiai reakciókat is 

kiválthat. 

 Tita azonban a legkevésbé sem ügyelt erre az apró 

részletre, olyan viharos örömet érzett, amikor egy 

rózsacsokrot kapott Pedro kezéből. Először fogta el ilyen 

heves öröm nővére esküvőjének napja óta, azóta, hogy 

Pedro megvallotta neki iránta érzett, s a többiek szeme 

elől rejtegetett szerelmét. Elena Mama veleszületett 

fürge és eleven eszével gyanította, mi minden eshetne 

meg, ha Pedrónak és Titának alkalma lenne kettesben 

maradni. Így aztán, bámulatos bűvésztehetségről téve 

tanúbizonyságot, mind ez ideig csodálatosan 

kimesterkedte, hogyan rejtse el egyiket a másik szeme 

elől s közelségéből. Egy aprócska részlettel azonban nem 

számolt: Nacha halála után Tita volt a házban lakó 

összes nő közül a legrátermettebb arra, hogy elfoglalja a 

megüresedett helyet a konyhában, minek folytán az 

ízek, az illatok, az ételek összetétele, s mindaz, amit 

ezek netán előidézhetnek, kicsúszott Elena Mama 

szigorú ellenőrzése alól. 

 Tita volt az utolsó azoknak a nagy szakácsnőknek 

a sorában, akik a prehispán időktől fogva adták tovább 

nemzedékről nemzedékre a konyhai tudományok titkait, 

s akit e csodálatos művészeti ág, a konyhaművészet 

legjobb művelőjeként tartottak számon. Ennélfogva a 

birtok hivatalos szakácsnőjévé történt kinevezése 



általános helyeslésre talált. Tita örömmel fogadta el a 

tisztséget a fájdalom ellenére is, amit Nacha hiánya 

keltett benne. 

 E fájdalmas haláleset nyomán mély levertség 

kerítette hatalmába Titát. Most, hogy Nacha meghalt, 

Tita nagyon magára maradt. Úgy érezte, mintha valódi 

anyja halt volna meg. Pedro, aki szeretett volna a 

segítségére lenni, úgy vélte, talán felderíti az az apró 

figyelmesség, ha egy csokor rózsát visz neki aznap, 

amikor az első évet betölti a birtok konyhájának 

szakácsnőjeként. Rosaura azonban – aki első 

gyermekével volt viselős – nem osztotta ezt a véleményt, 

s amikor látta, hogy Pedro belép a csokorral a kezében, 

s azt nem neki adja, hanem Titának, sírógörccsel 

küszködve vonult ki a szalonból. 

 Elena Mama egyetlen szemvillanással 

kiparancsolta Titát a szalonból a rózsákkal egyetemben. 

Pedro meglehetősen későn ébredt rá vakmerőségére. 

Elena Mama azonban, a neki járó pillantást rávillantva, 

értésére adta, hogy még helyrehozhatja az okozott kárt. 

Ezért aztán Pedro bocsánatot kért, és Rosaura után 

eredt. Tita akkora erővel szorította a melléhez a 

rózsákat, hogy mire a konyhába ért, az eredendően 

rózsaszín virágok vörösekké váltak a Tita kezéből és 

melléből csepegő vértől. Gyorsan át kellett gondolnia, 

mit tegyen velük. Olyan szépek voltak! A szemétbe nem 

dobhatta őket, először is azért, mert még soha azelőtt 

nem kapott virágot, másodszor pedig azért, mert 

Pedrótól származtak. Egyszer csak tisztán a fülébe 

csengett Nacha hangja, aki egy prehispán receptet 

diktált le neki, melyben rózsaszirmokat használnak fel. 

Tita már félig-meddig elfelejtette, mivel az elkészítéséhez 

fácánok szükségeltettek, a birtokon pedig soha nem 

tenyésztették ezeket a madarakat. 

 Pillanatnyilag csakis fürjek álltak rendelkezésre, 

úgy döntött hát, hogy változtat egy parányit a recepten, 

csakhogy felhasználhassa a virágokat. 

 Nem is töprengett rajta többet, hanem ment 

egyenest az udvarra, s fürjeket kezdett hajkurászni. 

Miután sikerült hatot megfognia, bevitte őket a 

konyhába, s nekilátott, hogy megölje a madarakat, ami 

egy cseppet sem volt könnyű feladat, hiszen oly sok időn 

át gondozta és etette őket. 

 Nagy lélegzetet vett, megragadta az elsőt, és 

kitekerte a nyakát, ahogyan annyiszor látta Nachától, de 

olyan kevés erőt adott bele, hogy a szegény fürj, nem 

halt meg, hanem fájdalmas csipogással menekült 

keresztül-kasul a konyhán, oldalra nyaklott fejjel. 

Titának a vér is meghűlt az ereiben! Megértette, hogy a 

gyilkolásban nem lehet gyengének lenni: ha nem 

csinálja határozottan az ember, csak nagy fájdalmat 

okoz vele. E pillanatban arra gondolt, jó lenne, ha ő is 

olyan erős volna, mint Elena Mama. Anyja így tudott 

ölni, egyetlen vágással, irgalom nélkül. Bár, ha jobban 

meggondoljuk, mégsem lenne jó. Ővele kivételt tett 

Elena Mama, őt kislány korától gyilkolta, apródonkint, s 



még nem adta meg neki a végső döfést. Pedro és 

Rosaura lakodalma ilyen törött nyakú, megtört lelkű 

fürjet csinált belőle, s hogy a fürjnek ne kelljen hasonló 

fájdalmakat végigélnie, irgalmasságból, nagy 

elszánással, gyorsan kivégezte. A többiekkel már 

minden könnyebben ment. Csak azt kellett elképzelnie, 

hogy mindegyiknek torkán akadt egy-egy nyers tojás, ő 

pedig erőteljes csavarintással könyörületesen 

megszabadítja őket ettől a kínszenvedéstől. Kislány 

korában sokszor inkább meghalt volna, semhogy 

reggelire megegye a szokásos obligát nyers tojást. Elena 

Mama belediktálta. Tita mindig úgy érezte, hogy 

nyelőcsöve összeszűkül, szorosra, nagyon szorosra, 

annyira, hogy semmiféle étel nem megy le a torkán, 

akkor aztán anyja fejbe kólintotta, s ez csodálatos 

módon úgy szétoszlatta a torkában lévő csomót, hogy a 

tojás minden gond nélkül lecsusszant. Most már sokkal 

nyugodtabb volt, s a következő teendőket nagy 

szakértelemmel hajtotta végre. 

 Mintha maga Nacha bújt volna Tita testébe, hogy 

elvégezze ezeket a műveleteket: szárazon kopasztani a 

madarakat, kiszedni a zsigereiket, kisütni őket. 

 A megkopasztott és kipucolt fürjeket 

összegömbölyítjük, és lábaikat összekötözzük, hogy 

tetszetős helyzetben rögződjenek, mialatt – borssal és 

sóval ízlés szerint meghintve – a vajban ropogósra 

pirulnak. 

 Fontos, hogy a fürjeket szárazon kopasszuk meg, 

mert forró vízben elmerítve megváltozik a húsuk íze. Ez 

is a számtalan olyan konyhai praktika egyike, amit csak 

a gyakorlattal lehet elsajátítani. Rosaura, aki amióta 

csak megégette a kezét az agyaglemezen, hátat fordított 

a konyhának, természetesen mit sem tudott erről, s még 

sok más egyéb gasztronómiai ismeretről. Mégis, vagy 

hogy férjét, Pedrót elbűvölje, vagy hogy betörjön Tita 

területére, s versenyre keljen vele, egy alkalommal 

megpróbált főzni. Amikor Tita puszta kedvességből 

tanácsokat akart neki adni, Rosaura rettentő módon 

megsértődött, s felkérte Titát, hagyja magára a 

konyhában. 

 A rizs persze megcsomósodott, a hús túl sós lett, a 

sütemény odaégett. Az asztalnál egy mozdulattal sem 

merte elárulni senki, hogy nem ízlik neki, mert Elena 

Mama a maga sugalmazó módján megjegyezte: 

 – Ez az első alkalom, hogy Rosaura főzött, és 

szerintem nem is csinálta rosszul. Maga mit gondol, 

Pedro? 

 Pedro nagy nehezen erőt vett magán, s hogy meg 

ne bántsa a feleségét, azt felelte: 

 – Nem, ahhoz képest, hogy először csinálta, nem 

rossz. 

 Aznap délután persze az egész családnak fájt a 

gyomra. 

 Valóságos tragédia volt ez, ám mégsem akkora, 

mint amekkora a szóban forgó napon történt. A Pedro 



ajándékozta rózsák szirmai, amelyeket Tita vére 

átitatott, valóságos robbanást okoztak. 

 Már amikor asztalhoz ültek, is vibrált valami apró 

feszültség a levegőben, de mindaddig mi sem történt, 

míg fel nem szolgálták a fürjeket. Pedróból, noha 

rosszkedvű volt, mert féltékennyé tette a feleségét, már 

az első falat megízlelésekor kitört az elragadtatás, s 

szemét valóságos kéjjel lehunyva, így kiáltott fel: 

 – Hiszen ez az istenek eledele! 

 Elena Mama, bár elismerte, hogy valóban 

különlegesen ízletes ételről van szó, a megjegyzésen 

bosszankodva, kijelentette: 

 – El van sózva. 

 Rosaura, émelygésre és hányingerre hivatkozva, 

nem evett többet három falatnál. Ezzel szemben 

Gertrudisszal különös dolog történt. 

 Mintha az étel, amelyet fogyasztott, valamiféle ajzó 

hatással lett volna rá, egyszer csak úgy érezte, hogy 

nagy forróság fut végig a lába szárán. A teste közepén 

meg úgy csiklandozta valami, hogy nem tudott nyugton 

megülni a székén. Verejtékezni kezdett, s elképzelte, 

hogyan érezné magát lóháton, miközben szorosan 

magához öleli Pancho Villa egyik katonája, az, akit egy 

hete a főtérre bevonulni látott, akiből verejtékszag, 

földszag, kiszámíthatatlan veszélyekkel felvirradó 

hajnalok szaga, élet- és halálszag áradt. Gertrudis 

éppen a piacra ment, Chencha, a szolgálólány 

kíséretében, amikor a férfi befordult Piedras Negras 

főutcájába; az élen haladt, láthatóan ő volt a csapat 

parancsnoka. Pillantásuk összetalálkozott, s Gertrudis 

beleremegett abba, amit a férfi tekintetében látott. Sok-

sok, tábortűz mellett töltött éjszakát látott, melyeken a 

férfi egy nő után sóvárog, akit megcsókolhatna, egy nőt 

után, akit megölelhetne, egy nő után… aki olyan, mint 

ő. Gertrudis elővette a zsebkendőjét, s a verejtékkel 

együtt e bűnös gondolatoktól is igyekezett 

megszabadulni. 

 Ám mindhiába, mert valami furcsa dolog történt 

vele. Titánál próbált segélyt keresni, de Tita messze járt; 

teste a széken ült, igen illedelmesen, ám a szemében 

nyoma sem volt életnek. Mintha valamiféle különös 

alkímiai folyamat során egész lénye feloldódott volna a 

rózsamártásban, a fürjek testében, a borban, s az étel 

illatainak egyvelegében. Így hatolt be kéjesen, 

zamatosan, forrón, érzékien Pedro testébe. 

 Úgy tetszett, feltalálták a rejtjeles érintkezés egy 

új módját: Tita volt az adó-, Pedro a vevőkészülék, 

Gertrudis pedig a szerencsés médium, akiben ez az 

ételen át közvetített egyedülálló kapcsolat 

szintetizálódott. 

 Pedro nem is igyekezett ellenállni, hagyta, hogy az 

étek lényének legrejtettebb zugába is behatoljon, 

miközben tekintetük egymásra tapadt Titával. Azt 

mondta: 

 – Soha életemben nem kóstoltam még ilyen 

finomat, köszönöm szépen. 



 Ez az étel valóban felséges. A rózsák valami 

különlegesen pikáns ízt kölcsönöznek neki. 

 A leszedett szirmokat az ánizzsal együtt 

mozsárban megtörjük. Ezzel egyidejűleg az 

agyaglemezen megsütjük a gesztenyéket, majd leszedjük 

a héjukat, és vízben kifőzzük őket. Ezután pürét 

készítünk belőlük. A fokhagymát apróra vágjuk és 

vajban pirítjuk; cukrozott citromhéjjal hintjük meg, 

hozzáadjuk a gesztenyepürét, a mézet, a 

rózsaszirmokat, és ízlés szerint sózzuk. Hogy a mártás 

jobban összesűrűsödjék, bele lehet keverni két evőkanál 

kukoricakeményítőt. Végül mindössze két csepp 

rózsaeszenciát adunk hozzá, nem többet, mivel fennáll a 

veszély, hogy akkor túlságosan illatos lesz, és az elveszi 

az ízét. Fűszerezés után levesszük a tűzről. A fürjeket 

csupán tíz percig merítjük el ebben a mártásban, hogy 

átvegyék az ízét, ezután kivesszük őket. 

 A rózsaeszencia aromája olyan átható, hogy a 

szirmok megtörésére használt mozsár még több napig 

megőrzi. 

 A mozsár és a konyhában használt többi edény 

elmosása Gertrudis feladata volt. E munkát evés után 

az udvaron végezte el, mivel így közben oda-oda tudta 

vetni az állatoknak a lábasok alján ragadt 

ételmaradékot. Meg azért is, mert nagyon nagy 

edényeket használtak, s azokat könnyebben el tudta 

mosni a kőteknőben. A fürjek napján azonban nem 

mosogatott, Titát kérte meg, hogy helyettesítse. 

Gertrudis valóban furcsán érezte magát, egész testéről 

csakúgy szakadt a verejték. A verejtékcseppek 

rózsaszínűek voltak, s kellemes, átható rózsaillatot 

árasztottak. Sürgős szükségét érezte, hogy megfürödjék, 

így hát futott, hogy előkészítse a fürdőt. 


