
Amikor az Isten megteremtette a Földet, rövid
pihenés után szétosztotta a területeket a kü-
lönbözô népek között. Hogy történt, hogy
nem, a grúzok kimaradtak az osztogatásból,
így reklamáló küldöttséget menesztettek az
Úrhoz, aki a következôket mondta: belátom,
hiba történt, nyilván nem maradhattok föld
nélkül! Félretettem egy szép darabot öregsé-
gemre – ezt most nektek adom!

Ez év nyarán családommal turistaként két
hetet töltöttem Grúziában, amit ôk Szakastve-
lónak mondanak. Az ország 80%-át a Kauká-
zus hegység foglalja el, és nyugaton a Fekete-
tengerrel is határos. Lakossága jelenleg 5 mil-
lió fô.

Történelme meglehetôsen viharos, az újkori-
ra rányomja bélyegét az általunk is jól ismert
szovjet gyámság. Jelenleg is külsô és belsô ha-
talmi harcok zajlanak, nem stabil a helyzet. In-
dulásunk elôtt a Magyar Külügyminisztérium
listáján a turisták számára nem ajánlott, veszé-
lyes országnak minôsítették. Mivel az egyik
lányom ekkor már két hónapja ott volt, és
semmi veszélyt nem észlelt – nekiindultunk.

Repülôgépünk éjszaka érkezett a fôvárosba,
Tbiliszibe, ami egyáltalán nem mondható met-
ropolisnak. Sok a leromlott, elhanyagolt épü-
let, de sok az építkezés is. A tömegközlekedés
legfôbb lebonyolítója a szovjet mintájú metró.
Villamos, autóbusz nincs, de vannak az úgy-
nevezett „sutkák” – az öreg, nyugati márkájú

mikrobuszok, amelyek nemcsak a városon be-
lül, hanem a települések között is bonyolítják
a forgalmat. Olcsó, és ott áll meg, ahol le- és
felszálló van. Sok és szintén olcsó a taxi. Nincs
szupermarket, de sok az utcai árus, kis bolt,
ahol a napi bevásárlás elintézhetô.

Az ott töltött két hét alatt mindig magán-
szállásokon aludtunk, ahol elfogadható áron
elfogadható körülményeket, igény esetén reg-
gelit, vacsorát is kaptunk. Az óváros nagyon
hangulatos, tele kocsmával, vendéglôvel,
templomokkal, fürdôkkel. Ez utóbbiak török
jellegûek, termálvízzel, kis családi medencék-
kel, masszázzsal. Egy ilyet kibéreltünk – feled-
hetetlen élmény volt. A masszôr – egy nagyda-
rab grúz – lókefeszerûséggel masszázs gya-
nánt jócskán lenyúzta a bôrömet, közben jeges
vízzel öntözött. Pár napig úgy néztem ki, mint
akit megvesszôztek.

A grúzok rendkívül vallásosak, annak ellen-
ére, hogy a szovjet uralom alatt 1500 templo-
mot romboltak le. Szerencsére – fôleg a he-
gyekben – sok régi templom, kolostor megma-
radt. Az egyik legrégebbi (1700 éves) a fôvá-
rostól 20 km-re fekvô Mecheta kolostor, tele
fantasztikus freskókkal. Három nap múlva in-
dultunk az ország közepén található Borjomi-
ba, ami gyógyforrásairól híres. Útközben meg-
álltunk Goriban, Sztálin (Dzsugasvili) szülô-
városában, ahol egy ötemeletes múzeum mu-
tatja be a teológusból, majd bankrablóból lett
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Szabad strand a hegyek között



diktátor életének jelentô-
sebb tárgyi emlékeit. Egyéb-
ként máshol nyoma sincs a
Sztálin-kultusznak, de az
eszme tovább él: unokája je-
lenleg a grúz kommunista
párt fôtitkára, és mindenkit
beperel, aki rosszat mer
mondani, írni öregapjáról.

Borjomi leromlott, de han-
gulatos fürdôváros, egy ki-
csit az erdélyi Szovátához
hasonlítanám. Mindenki
issza a büdös, kénes gyógy-
vizüket. A várostól 5 kilo-
méterre egy erdô közepén
mi is jót fürödtünk egy ter-
málvizes medencében. 

A következô kirándulásunk színhelye Var-
dzia, a világhíres barlangváros volt. Az utat ta-
xival tettük meg, sofôrünk egy Zsizsi nevû úr
volt, akirôl kiderült, hogy ezredesként szolgált
a szovjet hadseregben, és rendkívül utálja a je-
lenlegi Nyugat-barát kormányt. A társalgás
oroszul zajlott, érdekes módon mindegyi-
künkben sok orosz szó került a felszínre. A
barlangvárost kb. 1500 éve építette Tamara
cárnô. Hatszintes barlangjaiban eredetileg 300
terem volt, de ma már csak 62. A sziklában egy
régi templom is található, ahol az ezredes Zsi-
zsi is áhítattal vetette a kereszteket.

Borjomiból lementünk a Fekete-tenger déli
csücskéhez, Batumi városába, amely Grúzia
legnagyobb kikötôje. Kellemes csalódás volt a
város, szép tengerparti sétányok, gondozott
parkok, nyoma sem volt szállodasoroknak. A
tengerpart kavicsos, de a víz nagyon kellemes,
csak enyhén sós. A vacsoránkat általában egy
tengerparti étteremben költöttük el. A koszt
nem volt ínyünkre, kivéve a „hacsapuri“-t,
ami talán egy kelt túros réteshez hasonlítható,
valamint nagyon finom a langallóhoz hasonló
kenyerük. A grúz bor, mint az ecet, de nagyon
jók a helyi sörök.

Egy este vacsora közben a szomszéd asztal-
tól – ahol három férfi ült – megkérdezték,
hogy milyen nyelven beszélünk. Talán finnül?
A válasz hallatán az egyik férfi felkelt a szék-
rôl, pár percre eltûnt, majd visszatért egy ha-
talmas csokor rózsával feleségem és a lányaim
részére. Nekem pedig az asztaluknál kellett jó
pár vodkát lehúznom a grúz–magyar barátsá-

got és a kommunizmus bukását éltetve. Köz-
ben kiderült a lovagról, hogy 10 évet töltött a
Gulágon, és ismerte Radnóti költészetét.

Vissza a fôvárosba az utat hálókocsin tettük
meg, ahol ugyanúgy, mint a régi szép idôkben,
a gyezsurnaja volt a fônök, a WC-t is csak a
vonat indulása után egy órával nyitotta ki.

A következô, egyben utolsó úti célunk a
Nagy Kaukázus volt, itt bûnhôdött Prométhe-
usz, amiért ellopta nekünk a tüzet. Kazbegi
városában tanyáztunk, közel az orosz határ-
hoz. Maga az odaautózás is izgalmas volt, el-
képzelhetetlenül rossz utak, nagy kátyúkkal,
tehénürülékkel (ennyit életemben nem lát-
tam), öreg Lada taxi, vadul vezetô sofôr, mély
szakadékok. Többször volt halálfélelmünk.
Napokig kóboroltunk a 2000–2500 méter ma-
gas hegyi ösvényeken, ahol számtalan régi ko-
lostor, érintetlen vadregényes táj, vízesések,
hegyi települések voltak a látnivalók. Együtt
ettünk, ittunk a hegyi pásztorokkal.

Az utunk végére rettenetesen elfáradtunk –
arthrosisos térdeimet itthon hetekig kellett kú-
rálni – de megérte. Csodaszép természeti
adottságokkal bíró, de nagyon szegény ország
Grúzia. A grúzok pedig rendkívül nyíltak, ba-
rátságosak, segítôkészek, vendégszeretôk.
Büszkén ôrzik hagyományaikat, nyelvüket,
vallásukat. A Nagy Testvér árnyékában nyil-
ván nehéz lesz a felemelkedés, de ahogy a grú-
zokat megismertem – biztosan megcsinálják.
Kívánom nekik!

DR. ANDITS TAMÁS
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