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MEXIKÓ
� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Az igazi Vadnyugat
MEXIKÓ NEVE HALLATÁN A LEGTÖBBEKNEK AZ ALÁBBI SZAVAK UGRANAK BE: SOMBRERO, TEQUILA,

CANCUN, ACAPULCO. DE A HATALMAS ORSZÁGNAK LÉTEZIK EGY MÁSIK, KEVÉSBÉ ISMERT ARCA IS,

AMELY JOBBAN HASONLÍT GYEREKKORUNK WINNETOU FILMJEIRE, MINT A MAI SZAPPANOPERÁK

HÕSNÕINEK LAKÓHELYÉRE. MEXIKÓ EGYIK LEGNAGYOBB ÁLLAMÁRÓL, CHIHUAHUA-RÓL VAN SZÓ,

MELY A KÖZTUDATBAN MINI KUTYA KÉPÉT ÖLTI, DE TALÁN A REKLÁMNAK HANGZÓ NÓTA, A „VÁ

CSIVAVA” IS MEGSZÓLAL BENNÜNK.
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A HASONLÓ NEVÛ város repterén már
látjuk, hogy nem Latin-Amerikába, ha-
nem egy észak-amerikai országba érkez-
tünk. A nyugati média által sugallt kép
helyett meglepve tapasztaljuk, hogy a
mexikói kedves nép, és rendezett körül-
mények között, tiszta utcákban lakik.
Chihuahua leginkább az északi szomszéd
Amerikai Egyesült Államokra hasonlít, és
ezt csak erõsíti a rengeteg amerikai turis-
ta. Érdekes, hogy míg a túloldalon azt
kürtölik a világba, hogy Mexikó veszélyes
hely, addig az egyszeri amerikai család
autóba ül, és a jó minõségû utakon vígan
leautózik délre, hogy saját ízlelõbimbóival
érzékelje a mexikói konyha remekmûveit.

UTUNKAT A MENNONITOK lakta síksá-
gokon kezdjük, ahol némi bepillantást

nyerhetünk eme furcsa és túlmisztifikált
„szekta” életébe. A mennonitok keresz-
tény anabaptisták, akik az 1500-as évek-
ben alapított vallás által hirdetett egysze-
rû életet élnek. Eredetileg Németország-
ból származnak, és még ma is egy
észak-német (platt-deutsch) nyelvjárást
beszélnek, illetve hagyományos öltözéket

viselnek. Persze a modernizáció õket sem
kerülte el, a fiatalok divatos ruhákat visel-
nek, áramot és autót használnak, és a há-
zi sajt készítésébõl befolyt összeget saját
bankjukban kamatoztatják. Az életüket
bemutató múzeum mellett pedig
mennonite kamaszok rodeóznak hatal-
mas terepjáróikkal. 

A hasonló nevû tartományi fõvárosban álló
Chihuahua katedrálist az elsõ spanyol telepe-

sek száz évig építették, mire 1826-ra elkészült.

Cerocahui-ba 1679-ben érkezett az elsõ fehér
ember, egyben hittérítõ, aki missziót alapított,
majd a helyiek bevonásával templomot emelt.

Creel pálya-
udvara igazi
vadnyugati
hangulatot
idéz, igaz,

vonat csak
napjában

párszor köz-
lekedik erre.

TT
ÁÁ

JJAA
KK

,,  
VV

ÁÁ
RR

OO
SS

OO
KK



LLeenntt::  Divisadero kisváros szállodái közvetlenül a Copper Canyon peremén helyezkednek el, felejthetetlen látványt nyújtva az itt megpihenõ turistáknak.

A híres „El
Chepe” vasút
San Rafael és
Bahuichivo
között már 
2 185 méte-
res magas-
ságban halad
a tengerpart
felé.
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Az érdekes formájú sziklákról elnevezett
Gombák völgyében élõ tarahumara indi-
ánok a turistáknak készített ajándéktár-
gyak eladásából próbálnak megélni.

TT
ÁÁ

JJAA
KK

,,  
VV

ÁÁ
RR

OO
SS

OO
KK



A CHIHUAHUÁBA látogató évi három-
millió turista fele csak a texasi El Paso-val
határos Ciudad Juarez városba jön vásá-
rolni, de sokan átautóznak az északi, ho-
mokdûnés sivatagon, hogy megnézzék a
Grand Kanyonnál négyszer nagyobb
Copper, azaz Réz Kanyont, mely sokkal
erõsebb vadnyugat-hangulatot áraszt,
mint északi társa. A fenyõerdõkkel borí-
tott hegyek között keskeny út is kanya-
rog, de a hely szellemének megfelelõen
mi a híres Chihuahua Pacifico-n, vagy be-
cenevén, a Chepe vonaton utazunk. A hí-
res vasútvonalat 1961-ben nyitották
meg, és ma is jelentõs teherforgalmat bo-
nyolít le Texas állam és a mexikói Csen-
des-óceáni partvidék között. Napjainkban
külön vonatok szállítják az utasokat a

mintegy 655 kilométeres szakaszon, mely
a Tarahumara-hegység legjobb összeköt-
tetése a külvilággal. 

DIVISADERO ÁLLOMÁSON a legtöbb tu-
rista csak addig áll, amíg a vonat, de a 15
perces fotószünet nekünk kevés, mara-
dunk egy éjszakát. A kanyon szélén sora-
kozó pár szálloda egyikében megszállva
nemcsak a naplementében, de a teraszra
kihelyezett kolibri itatókhoz érkezõ ma-
darakban is gyönyörködhetünk, méghoz-
zá mindössze néhány centirõl. A völgy-
ben lakó 'raramuri', azaz gyorslábú indiá-
nok felkereséséhez nem kell nagyon
mélyre menni. A spanyolok által
tarahumarának hívott törzs fejkendõt és
színes ingeket viselõ asszonyai minden-
nap felcipelik kézmûves portékáikat, hogy

azokat eladják a turistáknak. Észak-Mexi-
kó eme legnagyobb etnikuma nagy sze-
génységben él, jövedelmük legnagyobb
részét a hosszú fenyõtüskékbõl font edé-
nyek és a faragott teknõs figurák árusítá-
sából befolyt bevétel adja. 

A SPANYOL HÓDÍTÓK elõl a Sierra Madre
nyugati részébe menekült indiánok né-
melyike a városok szélén, sziklák alatt él,
de szerencsére még a legszegényebbek
sem koldulnak az utcán. A gerendaházak-
ban lakó falusiak vadnyugati életmódja
némileg eltér az indiánokétól, de sombre-
rót még a kocsmában gitározó mariachi
sem hord, cowboy kalapot viszont a kö-
zértben is lehet kapni. Ma már lóval is
csak kevesen közlekednek, hatalmas ame-
rikai terepjárókkal viszont annál többen.

A Világjáró útját a Mexikói Turisztikai Hivatal és az Ah-Chihuahua támogatta.
További információ: www.ah-chihuahua.com � Tel: 06 1/354-3990

Chihuahua ál-
lam legna-
gyobb indián
közössége a
tarahumara,
akik a városok
környékén fa-
házakban
vagy barlan-
gokban élnek.
Egyre hátrá-
nyosabb hely-
zetbe kerül-
nek, és las-
san csupán
turista látvá-
nyossággá
válnak.
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Kalandturisták számára egyenesen földi
paradicsom a hely. Az évenként megren-
dezett nevezetes Adventure Festivalon
még az indiánok is indulnak, ahol a 
bõrsaruban maratonozó tarahumara asz-
szonyok nevükhöz híven lefutják a tere-

pet csak Gojko Mitic filmjeibõl ismerõ
külföldi sportolókat. 

VETÉLYTÁRSUK csak a pumától megriadt,
és a rajzfilmekbõl jól ismert gyalogkakukk
lehet, mely bármilyen meglepõ, valóban

A Chihuahua Pacifico a Chínipas folyón átívelõ, száz méter magas hídon ér ki a Copper kanyonból.
Ez már Sinaloa állam, a folyón túl jellegzetes félsivatagi táj fogadja az „El Chepe” vonat utasait.

Creel környékén remek kirándulóösvények várják a túrázni vágyókat. A kis függõhíd túloldalán egye-
nes út vezet a Cusárare vízeséshez.



létezõ és futkározó állat. De nemcsak fut-
va, lóháton vagy biciklivel járhatjuk be a
vidéket, a szezonban a Santa Fe stílusban
épült szállodáktól induló helikopterek
aránylag olcsón, mindössze 75 dollárért
repítenek minket a kanyon fölé.

A CHEPE VONAT A tengerpart felé eresz-
kedve gyorsan halad. A vadregényes tá-
jon napi két járat közlekedik mindkét
irányba, a helyieket is szállító hagyomá-
nyos vonat és a csak elsõ osztályú vona-
tokkal közlekedõ „turistavonat”. Szeren-
csére itt is van nyitott ajtó, így a lassan
döcögõ, de modern vonatból kényelme-
sen fotózható a Río Septemptrion völgye.
Kalauzunk minden fõbb látványosság
elõtt szól, így a hosszú alagutakkal tele-
tûzdelt úton elbóbiskoló utas sem marad
le semmirõl. Sajnos a mozdonyt géppisz-
tolyos rendõr õrzi, vezetni nem lehet. 

BAHUICHIVO ÁLLOMÁSON szállunk le,
és még egy órát autózunk a Cerocahui
névre hallgató kis missziós településig,
mely a vulkanikus kövekbõl emelt katedrá-

lisával tûnik ki a szomszédos falvak közül.
Luxusszállás itt is van, ahol a missziósok
borát kóstolgatva lovastúránkat vagy az
Urique Kanyonba történõ ejtõernyõs bá-
zisugrásunkat is megtervezhetjük. A kör-
nyék számos túraútvonal kiindulópontja,
de a fõ látványosság a mély kanyon, ami
igazán naplementében mutat jól. 

TOVÁBB FOLYTATVA vonatozásunkat, a
völgybõl kiérve a Rió Chínipas fölött átívelõ
magas vasúti híd után hirtelen megváltozik
a növényzet. A fenyõerdõket oszlopkaktu-
szokkal tarkított táj váltja fel, és egyre me-
legebb van. Ez már Sinaloa állam. Egyre
több a tehén és a gazdaság. Begördülünk El
Fuerte állomásra, mely egykoron az állam
központja volt, de erre már csak a fölé ma-
gasodó erõd és a koloniális stílusban épített
szállás emlékeztet. Elõtte stílszerûen kak-
tuszkert, a belsõ udvarban denevérek, hátul
jacuzzi. Vonatunk folytatja útját, egészen a
tengerparti Topolobambo kikötõig, ahonnan
az éjszakai komppal könnyen átjuthatnánk
a Kaliforniai-félszigetre. De az már egy má-
sik út, majd legközelebb. ���


