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1996) tar tó gua te ma lai pol gár há bo rú ezt a

te rü le tet érin tet te a leg in ten zí veb ben. A

pol gár há bo rú után pár év vel a he gyek ben

év ti ze de ken át el len ál ló ve te rá nok ala pí -

tot tak egy tú ra szer ve ző, tú ra ve ze tő köz -

pon tot.

Egész na pos tú rá ra in du lunk Cocop fa lu

fe lé, ve ze tőnk Nicholas, 60-70 éves le het,

fel nyírt ha ja, vál lán sá tor anyag ból var rott

tás ka, sok-sok funk ci ó val, szí nes tar tó ban

30 cen tis machete. Ke ve set be szél, ne he -

zen is ér tem, ma ga elé mond ja, nem eme li

fel a fe jét, csak pár mon dat után. Hosz  -

szab ban tart ja raj tam a te kin te tét, nem bí -

rom tar ta ni, ke vés a kér dé sem, pró bá lom a

csönd jét. Né hol fa vá gók machetével, lo -

vak két ol dalt meg pa kol va fá val, fo lya ma -

to san emel ke dünk, pár szó az er dő ről, a

fák ról. Kér dez, hogy ná lunk mi lyen fák

van nak, mi lyen az idő, tel je sen szok vá nyos

kér dé sek, még is foly ton súlyt aka rok ad ni

a vá la szok nak, tel jes si ker te len ség gel,

nem ad ja fel, nem adom fel.

Egész nap esze ge ti a gyü mölcs fa gyit, ba -

nánt, do bo zos üdí tőt, a fa lu ból le fe lé

eresz ked ve meg nyit ja az egyik tás ka re -

keszt, fa kér get sze de get, las san, nyu god -

tan. Se gí tünk ne ki, ke res sük a szá raz fa kér -

ge ket, lej jebb ki ala kul egy ki sebb had szín -

A nebaji út so rán a ti zen két fős kis busz ban

már huszonhárman ra kód tunk egy más ra,

még egy ko lib ri nek sem lett vol na esé lye

ar ra, hogy be pré sel je ma gát a rom má pa -

kolt jár mű belterébe. 

Erő sen cso dál koz tam, mi kor még is meg -

áll tunk egy út men tén stop po ló tes tes in di -

án as  szony nak. A jegy sze dő-min de nes le -

má szott a kis busz te te jé ről, fel mér te a bel -

té ri vi szo nyo kat, majd gon dol ko dás nél kül

mu ta tott com bom és az előt tem lé vő hát -

tám la ké pez te ap ró me der re, az as  szony

pe dig egy sze rű en rám ült, az Erosz leg hal -

vá nyabb je le vagy le he tő sé ge nél kül, így

tör tént, hogy egy ixil as  szony szé ke ként

utaz tam jó há rom ne gyed órán át.

Nebaj az Ixil-háromszög leg na gyobb vá -

ro sa, kör ben ma ga so dó he gyek, tu ris ta

alig akad er re, az ixil in di á nok sze mér me -

seb bek, vis  sza hú zó dób bak, mint a tu riz -

mus hoz szo kott (vagy ab ból élő) fel föl di

em be rek, a gye re kek nép vi se let ben rosz  -

szal kod nak a fő té ren. A 36 éven át (1960-
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A hónap kalandja
Író az indiánok
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Borbáth Pé ter: Két nap az Ixil-háromszögben  

A Gua te ma la észak-nyu ga ti ol da lán meg hú zó dó
Ixil-háromszögbe bus  szal ér kez tünk, más képp nem
is na gyon le het ide fel jut ni tö meg köz le ke dés ez a
szó leg szo ro sabb ér tel mé ben. 



tér, né hány kecs két ker get 4-5 ku tya, a

gaz dák machetével, kö vek kel ker ge -

tik a ku tyá kat, elül a csa ta zaj,

Nicholas ba tyu ját las san meg tölt jük

fa ké reg gel, fa da ra bo kat ta lál még,

mu tat ja elé ge det ten, ezek igen jók.

Nicholas 6 órán ke resz tül jó ha 15

mon da tot szólt a táj ról, ma gá ról fél

mon dat elég volt. Rá té rünk egy tá ga -

sabb ös vény re, ez itt a fő út, jelen-

időben mond ja, a há bo rú alatt itt jár -

tunk át, de ez volt a ré gi fő út év szá -

zad okon át.

Meg áll ott egy fa lu nál, El Paraíso a

ne ve, fel so rol öt fa lut, mu tat ja, mer re

van nak, ezt az öt fa lut ir tot ták ki 1983-

ban. En  nyi in for má ció elég lesz ta lán

– néz rám hos  szan. Elég lesz. Szin te

szó nél kül kell vé gig jár ni a tá jat, szó

nél kül vé gig ül ni az ebé det ott a dön -

gölt pad ló jú ixilházban, és elég két

mon dat az egész na pos tú ra vé gén,

hogy meg ér tés kö ze li ál la pot ba ke rül jek.

(Ez a cikk nem jö he tett vol na lét re, ha

nincs az Eupolisz.) 
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Ranschburg Jenő
AA  vviilláágg  mmeeggiissmmeerrééssee
óóvvooddáásskkoorrbbaann

A könyv a 3-6 éves gyer-
mekek gondolkodásának,
világképének fejlődését
ábrázolja, bemutatva,
hogyan bontakozik ki az
óvodáskorú gyermek szemé-
lyisége. Szó van az „én” meg-
nyilvánulási formáiról attól a
pillanattól kezdve, hogy a
gyermek a tükörben felismeri
és megnevezi önmagát. 
Az élet dolgai sorozat
Fűzve, 192 oldal, 1780 Ft

Anne és Helmut Rüger
BBoonnssaaii  mmiinnddeennttuuddóó

Hogyan neveljünk
egészséges bonsait? A
szerzők ehhez a témához
gyűjtötték össze a leg-
gyakrabban előforduló
kérdéseket és a gyors, lényeg-
re törő, pontosan megfogal-
mazott válaszokat. 
Fűzve, 128 oldal, 2980 Ft

Tóth Erika Katalin
Ez a beszéd!

A szerző ortologopédus, a
beszédhibák tüneteivel,
javításukkal foglalkozik. A
kisgyerekek torz beszédjelen-
ségére a védőnőknek és a
szülőknek is fel kell figyel-
niük, ha a gyerek nem tud
tökéletesen artikulálni,
selypít vagy raccsol. A könyv
kitér a felnőttkorú beszéd-
zavarokra és javításukra is. 
Az élet dolgai sorozat
Fűzve, 192 oldal, 1480 Ft

Andreas Vietmeier – Mariann Klug
Növényvédelmi minden-
tudó

Mitől betegszenek meg a
növények? Hogyan
előzhetjük a növények
károsodását?
A szerzők a növényvédelem
témájához gyűjtötték össze a
leggyakrabban előforduló
kérdéseket és a gyors, lényeg-
re törő, pontosan megfogal-
mazott válaszokat. 
Fűzve, 128 oldal, 2980 Ft
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