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1970-ben jártam először a Kaukázusban, a hegység északi, orosz oldalán, sítúrán. Azóta terveztem, 
hogy el kellene jutni a déli köztársaságokba is, a hegyek mellett az ottani országokkal és városokkal is 
megismerkedni. 
Ez idén jött össze, az 1000 ÚT iroda révén. Az ajánlat Grúziára és Örményországra vonatkozott, volt 
egyébként azerbajdzsáni, hármas változat is, ám oda – baltaügyi okokból – nem kívántunk utazni.  
Befizettük Ádámmal az előleget – mint később kiderült, mi voltunk az elsők – s izgatottan vártuk, nem 
járunk-e úgy, mint tavaly az Aranygyűrűvel, amely, kellő létszám híján, elmaradt. (Azért eljutottunk a 
Moszkva környéki városokba, lásd OROSZORSZÁG című művemet.) 
Most nem volt semmi gond, időben megkaptuk a felszólítást a teljes összeg leperkálására, majd a 
konkrét utazási tudnivalókat is. Eszerint 2015. április 20-án, hétfőn 21.25-kor kell a reptéren lennünk, 
a Wizzair gépe 23.45-kor indul, s Kutaiszi grúz városba másnap, helyi idő szerint 4.40-kor érkezik. Két 
óra az időeltolódás, így a tényleges menetidő kb. három óra. 
A mikrobuszt már pénteken megrendeltem, nehogy úgy járjak, mint az őszi, török utamnál, amikor 
már nem maradt rám kapacitásuk, s így metróval és busszal voltam kénytelen kibumlizni.  
Az utazás előtt körülnéztem az útikönyv-piacon, és kiderült, hogy e két országról semmi sem kapható, 
sem új, sem antikvár példányt nem találtam. Így a Szabó Ervin könyvtárból hoztam egy elég jó 
örmény útikalauzt, Bagi Éva: Kövek zenéje című művét, Grúziáról viszont csak A kaukázusi Georgia 
címűt találtam,  Babirák Hajnalkától, amely egyértelműen politikatörténet. Voltak érdekes dolgok 
benne, de a látnivalókról semmi. Így hát kénytelen-kelletlen a klasszikus vörös, 1970-es kiadású, 660 
oldalas Szovjetuniót vittem magammal, amelyben kb. 40 oldal van Grúziáról, ám mivel a műemlékek 
azóta keveset változhattak, valószínűleg megfelelő lesz – gondoltam.  
Amúgy egyik könyvbe se nagyon néztem bele útközben, de nem is ezért vittem őket, hanem azért, 
hogy belenézhessek, ha éppen szükségét érzem. Itt mesélem el, hogy a grúzok az utóbbi időben 
országukat Georgiának, magukat georgiaiaknak szeretnék hívatni a világban, emiatt diplomáciai 
kampányt is indítottak, arra hivatkozva, hogy a grúz népnév orosz eredetű. Kis sikerrel, mert noha a 
legnagyobb grúz költő, a 12-13. században élt Sota Rusztaveli nemrég felállított budapesti szobrára 
Georgiát írtak, az MTA mégis úgy foglalt állást: maradjon az ország neve Grúzia. Nehéz is elképzelni, 
hogy mi grúz helyett georgiait mondjunk.  
Az országnév egyébként Szent Györgyre utal, akit a grúzok a védszentjüknek tekintenek, ahogy az 
angolok is. A Vatikán ugyan kimondta, hogy a sárkányölő vitéz valószínűleg nem létezett, azonban 
mivel a grúzok ortodox hitűek, és egyházuk autokefál (azaz önfejű – akárcsak az örményeké), nem 
érdekli őket Róma véleménye. (Mellesleg a római lakosokat sem, ők is nyugodtan tisztelik tovább 
sosem élt szentjeiket az azok nevét viselő templomokban.)         
Az esti órán ketten utaztunk Ádámmal a mikrobuszban, s fél óra alatt kinn is voltunk Ferihegyen. 
Rengeteg időnk lévén, megettük szendvicseinket, ittunk is rá és olvastunk. Majd ¾ 10-kor a Wizzair-
ablakok előtt találkoztunk az idegenvezetővel, Varga Bálinttal, és Márk Lászlóval, akivel az irodából 
már ismertük egymást. Egy kicsit dumáltunk, majd beálltunk a sorba és jól becsekkeltünk. Jó dolgom 
volt, mert a 17-20 kilós, közös koffert egész úton Ádám kezelte, nekem csak a kis csomagomra kellett 
ügyelnem. Ezt a repülőn az oldaltáska jelentette, amely elég kicsi volt a repülőtársaság kényes 
ízlésének, kinn a Kaukázusban pedig a hátizsákom. A radiokarbon vizsgálatnál nem volt nagyobb zűr, 
bár – emlékezve a török út előtti eseményekre – lásd TÖRÖKORSZÁG című művemet – volt bennem 
némi feszültség. Ilyenkor mindig nagyon utálom e smasszereket, noha tudom, hogy a mi 



érdekünkben követelik meg a szabályok betartását – bár ezeket néha önhatalmúlag értelmezik és 
laikus számára nem is mindig érthetőek és indokoltak.  
A gépen kb. másfél órát sikerült aludnom. Jó lett volna felülről látni a Kaukázust, amely – a mai 
földrajzi elvek szerint – Európa legmagasabb hegysége, ám az éjszaka leple mindent eltakart.  
Sokat vitatott kérdés, meddig is tart Európa. Az Urál hegység és a hasonnevű folyó egyértelműen e 
határvonal részei, ám a Kaszpi- és a Fekete-tenger közötti szakaszon több változat is létezik. Lehet a 
választóvonal a Nagy-Kaukázus főgerince, de lehet attól északra, a Kuma-Manyics folyók vonala, az 
előbbi a Kaszpiba, az utóbbi a Donba ömlik, Rosztovnál, az Azovi-tengeri torkolat közelében. Ma 
egyre inkább Oroszország, Grúzia és Örményország déli és keleti határait tekintik Európa szélének. Ez 
azért is indokolt, mert kontinensünk elsősorban nem földrajzi, hanem kulturális egység, ezt az 
egységet pedig, jól-rosszul akár a kereszténység is jelentheti. E vonalon túl csak moszlim országok 
vannak, s a két vallás(csoport) elég markáns civilizációs különbséget jelent. Örményország volt az első 
a világon, amely államvallásként a kereszténységet választotta, 301-ben, 
s Grúzia is valamikor a 4. században tette ezt.   
Ma mindkét meglátogatott állam erősen kötődik az EU-hoz, a csillagos 
kék lobogót számos helyen látni lehetett (ellentétben a magyar 
Parlamenttel), noha egyikük sem tagja az Európai Uniónak. 
Némi késéssel, öt óra előtt érkeztünk meg Kutaisziba, amely Grúzia 
nyugati részén fekszik, s az ország második, 300 ezer körüli városa. Már 
a gépről feltűnt az igen jóvonalú, kivilágított irányítótorony, amely fehér 
éleivel és világoskék felületével markánsan rajzolódott ki a fekete égbolt 
előtt. Le is fényképeztem, majd a kiszállás után a Wizzair-gép felé 
fordultam, ám egy pribék rám kiáltott: NO PHOTO, PLEASE! Az épület 
nem volt nagy, talán száz m hosszú az egész, kívülről is szerettem volna megörökíteni, a sötétből 
azonban ismét előbukkant egy alak és a lencse elé tette a pracliját – de akkor már kész volt a kép. A 
szovjet hagyományok, úgy látszik, még erősen tartják magukat. Utoljára Tunéziában volt ilyen 
kalandom, amikor Ben Ali, később megbuktatott diktátor képét akartam lefotózni a reptéri várakozás 
alatt. Most is készítettem egy képet a fogadócsarnokban, ott nem szólt rám senki, ám, míg a csoport 
összejött, feltűnt, hogy erősen figyel egy géppisztolyos őr – nyílván imperialista kémet orrontott 
bennem.  

A repteret 2012-ben adták át, a Wizzair pesti járatai tavaly 
ősszel indultak. Az épületben lenyűgöztek a grúz feliratok. A 
grúz ábécé a 4. században keletkezett, az első szöveg az 5.-ből 
maradt fenn. Három változata van, ma a mchedruli (hadi) írás 
használatos, mely a 11. században alakult ki (a másik kettő 
vallási iratokban fordul elő). A 40 karakter közül 33-at 
alkalmaznak, sorrendjük a görög ábécén alapul. Nincsenek kis 
és nagybetűk, a kezdőbetűket egyszerűen nagyobb formában 

írják. Az első nyomdai betűket hazánkfia, Misztótfalusi Kis Miklós metszette, Artsil (Arcsil) király, 
Kaheti, Grúzia keleti régiója uralkodójának megbízásából, a 17. században.    
A reptér előterében, egy kordon mellett fiatal, fekete hölgy állt, 1000 ÚT táblával a kezében. 
Odamentünk és beszélgetni kezdtünk, angolul. Mikor összejött a társaság, kimentünk az épületből és 
beszálltunk a ránk váró buszba, melynek oldalán az OMNIBUS felirat díszlett. Szívesen lefotóztam 
volna sutyiban a géppisztolyos fickókat is, de nem jött össze. A buszban Bálint bemutatta két grúziai 
kísérőnket: Marikát, az idegenvezetőt, akivel már a reptéren szóba elegyedtünk, és Misát, a sofőrt.  



Marika – akinek valóban ez volt a neve – igazi egzotikus szépség, 
fekete hajjal és hatalmas szemekkel, Misa pedig a vagány pilóta 
mintaképe, aki a sokszor rossz minőségű, kanyarokkal teli utakon 
is képes volt órákon át, higgadtan vezetni. A kisasszony – ahogy 
Bálint titulálta – remekül, igazi brit affektálással beszélt angolul, 
mi is sokszor csevegtünk vele. Az angolt egyébként valamelyes 
szinten mindenki beszéli, akivel a turista kapcsolatba kerül, mind 

Grúziában, mint Örményországban. 
A busz lerobbant házak, zavaros beépítésű tömbök közt vitt be a városba, ahol egy, viszonylag 
külvárosi étteremben kaptunk reggelit. A leszállásnál az első figura egy koldusgyerek volt, ez jól 
jellemezte az egész Kaukázus-vidék állapotát. Maga Kutaiszi erősen lepusztult város, bár később a 
buszból láthattuk a főteret és környékét, amely azért civilizált látványt nyújtott. A város fejlesztése 
érdekében itt épült meg a grúz parlament hipermodern épülete, ám – ahogy nálunk az 
Alkotmánybíróság – a grúz képviselőtestület sem akar vidéken működni, 
így a félgömb alakú palota üresen maradhat. 
A szálloda és étterem Aeetesz (Aietész), Kolkhisz (a mai Grúzia) királyának 
nevét viselte, aki a görög mitológia szerint Héliosz napisten fia volt. A 
portálon az aranygyapjas kos és az Argó hajó képe is látható. Az 
argonauták története jól láthatóan a helyi mítoszok része.   
Reggelire hacsapurit, grúz lepénykenyeret kaptunk, továbbá 
rétestésztába töltött fasírtot, feta sajtot, ilyesmit. A szállodákban is 
hasonló masszív kajákat adtak, persze a megszokott svédasztalt is 
megtaláltuk, s a vacsorák még ilyenebbek voltak. Innivalóként ásványvíz, 
kávé, tea került, majd jártunk egy kicsit a környéken. A kétszintes házak emeletei mind ráépítésnek 
tűntek, más anyagokból, eltérő ablakkiosztással. A járda menti folyóka igen mély, az útburkolat 
ráaszfaltozása miatt nem egyenes szélű, erősen figyelni kellett, ha átlépett rajta az ember. Akadt egy-
két igényesebb palota is, az előkertben pálmafákkal, egy nagyobb, árkádos épület karavánszerájnak 
hatott. A homlokzatokon mindenütt szellőzők és a gázvezetékek csomópontjai éktelenkedtek.   

 Első utunk a Gelati kolostorhoz vezetett, amely a Rioni folyó mentén néhány 
km-re van Kutaiszitól. A Rioni a Kaukázus harmadik legnagyobb folyója, a két 
fő vonulat közti vidék nyugati negyedének vizét szállítja a Fekete tengerbe. 
Útközben ferdén települt üledékes kőzetek, távolabb havas gerincek tűntek 
fel, a falvakban pedig az, hogy a gázvezetékek mindenütt a szabadban 
húzódnak, 2-3 m magasban, a kerítések vonalában. A kapuknál megemelik 
őket, hogy a járművek elférjenek alattuk, s mindenütt vasoszlopok tartják a 
sárgára festett csöveket – nemcsak ronda, de (pl. karambol esetén) elég 
veszélyes megoldás.  
A Gelati kolostor a középkorban a grúz kultúra központja volt, melyet Új 

Athénnak, vagy Második Jeruzsálemnek is neveztek. IV. Alkotó Szent Dávid király alapította 1106-ban, 
s tulajdonképpen akadémiaként működött, ahol grúz filozófusok, tudósok és teológusok dolgoztak.  A 
14. századtól püspöki katedrális, a központi épület falfestményei a 12. és a 16. században készültek.
Az együttest 1994-ben nyilvánították a világörökség részévé.
A nagytemplomot kívül és belül is részben állvány borítja, folyik a tatarozás. Emellett két kisebb
templom van itt, mindegyik román stílusúnak mondható, félköríves motívumokkal. A kúpos tornyok
hengeres dobon ülnek, amelyen keskeny ablakok vannak. A harangtorony is hasonló, ám ennek



szélesebbek az ablakai, hogy a harangszó jól hallatszódjon. Alatta kút van, egy szerzetes éppen vízért 
jön, de nem sikerül lekapnom. (Összesen öten élnek ma a kolostorban.) A kapukat díszes sorminta 
övezi, a felettük lévő félkörökben Jézus és Mária képei, a homlokzatok román ívei alatt egymást 
váltva ablakok és sima falak helyezkednek el.   
Az alaprajzok görögkereszt alakúak, toldalékokkal. Bemegyünk a katedrálisba, a narthexben, majd 
beljebb is élénk színű freskók fogadnak. Lábunk alatt keleti szőnyeg, közepén az együttes képe, 
felette lebegő sassal.        
Bent, szemközt az ikonosztáz, ennek fő színe a piros. A képek előtt elegáns, fehérmintás fekete 
vázákban élő virágok. Felette, az apszis boltozatán Mária látható, ölében a gyermekkel. Egy falon két 
király között egy nőalak, a grúz betűs feliratból nem tudjuk meg, kik ők. Több képen, köztük egy kis 
kőfülkében is a fekete-fehér keresztes köpenyű Szent Miklós, a Mikulás látható. Egy grúz feliratú, a 
padlóba helyezett sírkőn piros tulipáncsokor. A hatást csak a 
tér felét elfoglaló alu csőállvány rontja le.  
A kertben egy jellegzetes grúz kereszt, lefelé hajló két ágával – 
e motívum a szőlővesszőből összeállított, első itteni keresztből 
származik. Megkeressük az eredeti bejáratot, melyet Dávid 
király építtetett, s amely ma sehová sem vezet. A 
kapuépítmény egy oldalszárnyában díszes arany állvány – talán 
gyertyatartó? – a bizánci kétfejű sassal. 
Egy nagy csarnok restaurációs műhelynek tűnik – itt főleg a világörökséggel kapcsolatos 
dokumentumok olvashatók. Látható még néhány malomkő, továbbá fatetővel lefedett, feltárás alatt 
lévő romok, itt a legjellegzetesebb elemek a kőből rakott, belül kivakolt tartályok – vagy talán 
agyagedények, amelyeket körülköveztek – ki tudja, mit tároltak bennük?  
Kifelé a mai főkapun megyünk, ennek érdekessége, hogy a faajtón egy kisebb faajtó nyílik, bentről 
két, kívülről három lépcső magasságban – ez a vészbejárat.  

Visszahajtunk Kutaisziba, a város az első ezredforduló körül 150 
évig az ország fővárosa volt. A központban a fő látnivaló egy 
nagy szökőkút, melyet számos állatfigura díszit, kecskék, juhok, 
stb. Az építmény tetején két, jelentősen kidekorált, vaskos ló 
látható. Nem tudom, mindez mit jelent, s a téren álló, elég 
mutatós épületeket sem sikerült azonosítanom, mindezeket 
csak a mozgó buszból fotóztam le. A távolban, egy épület ormán 
tíz szobor látható, úgy hallottam, ez az operaház. A közelben a 

Rioninak három hídja is van, az egyiken át is ballagtunk, mivel gyalog indultunk a Bagrati 
székesegyház felé. Közben megcsodáltuk a „buszpályaudvart”, amely a híd melletti tér, s ahonnan a 
számozott helyi járatok indulnak, 10-12 férőhelyes mikrobuszok formájában.  
Az út felfelé vezetett, a domboldalban egy szobor tűnt fel, egy 
férfialakhoz az égből lenyúl egy angyal (fejjel lefelé), akár a Dob 
utcai holokauszt emlékművön. Feljebb egy nagy bajszos férfifej, 
engem Gorkijra emlékeztetett, de hogy ki lehet, csak később 
tudtam meg, Marika megírta nekem, ő Vazha Pshavela, költő, 
novellista.  A Rioni sebes folyású, most eléggé sekély folyó, ám 
a medre nagy keresztmetszetű, magas partfalak határolják, 
hóolvadáskor nyilván megtelik az egész. A falak felett kőalapú, fa felépítményű házak állnak, 
melyeket talán csak a fenti angyal óv az összeomlástól. 



Az út egyre sárosabb lett, többen vissza is fordultak. Az út menti árok, úgy tűnik, kábelfektetésre vár, 
a terep valóban valami közműépítés miatt volt ilyen viharos. Lefényképeztem egy szabadtéri gázórát, 
a hozzá tartozó bonyolult csőkapcsolatokkal. Aztán felértünk egy épített útra, itt úgy-ahogy levertük 
cipőnkről a sarat, majd továbbsétálva, eljutottunk a Bagrati katedrálisig. Útközben szőlőlugasokat 
láttunk, melyek a kertek fej felett, 2,5-3 m magasban kialakított rácsozatára futnak fel. Jó árnyékot 
adhatnak, ha egészen kizöldülnek. 
A templomot a 11. században kezdték építeni, III. Bagrat király 
(1008-1014) idején. Az első Bagratida király Nagy Ashot volt 
(813-830), utódai igen hosszú ideig uralkodtak az ország egyes 
tartományai felett. Tőle származott Bagration, 19. század eleji 
cári tábornok is. Az épület súlyos károkat szenvedett az 
évszázadok során, 2012-ben kezdték újjáépíteni, az UNESCO 
azonban a rekonstrukciót túlzottnak találta, és emiatt a világörökségi cím megvonását helyezte 
kilátásba.   
A katedrális egy platón terül el, innen belátni Kutaiszi központjába, de a Kaukázus havas csúcsai is 
idelátszanak. A bejárat előtt egy metropolita kertje lehetett, a díszes kapu mellett dombormű, 
melyen csak az arab számokkal kiírt évszám élvezhető, a többi grúzul van. A netről kinyomatott ábécé 

segítségével kiolvastam, a főpap neve Leodide volt, 1885-1964 közt élt.  
A templomkertben hatalmas cédrusfa fogad, mögötte magasodik a templom 
nagy tömege. A román stílusú építmény alaprajza görög kereszt, középen 
kiemelkedő dob, ablakokkal, rajta kupola. A plató szélén kereszt néz le a 
városra. A főbejárat hármas tagoltságú román kapu, a közbenső oszlopok 
dúsan faragott fejezetei egyikén a kereszt, a másikon állatmotívumok 
dominálnak. A kiskapuk felett is faragott keresztdíszítés látható, a keretes 
sorminta erősen hiányos, látszik, hogy nagyobbrészt rekonstrukció. 
A kapu oldalt nyitott előtérbe vezet, jobbra harangtorony magasodik. Balra a 
faágakból készült, lekonyuló ágú grúz kereszt látható, betonba öntve. Az 

előtér boltozata 12 küllőjű kerék, szintén sok kiegészítéssel.  
A templom belsejében rikítóan új minden, mintha az egészet a 21. században faragták volna. Pedig 
tényleg. A magas boltozat, a szentélyt elválasztó öt ív, mindez szinte malterszagú – bár kőből rakták 
össze. Eredetinek tűnik a hátsó apszis, s nem tudni, mikoriak, de szépek az ikonok. Főleg az apostolok 
portrésorozata tetszett. Az épületet kívülről körbejárva, sok érdekes részletet találtam, de számos, 
újonnan rakott falat is. Nagyszerű volt a kilátás a városra.    
Visszafelé más, kevésbé sáros útvonalat kerestünk, amely, bár hosszú volt, valóban száraznak 
bizonyult. Először egy hosszú utcán mentünk végig, itt az ereszcsatornák díszes felső 
bádogkölteményei tűntek fel. Egy parkba jutottunk, ennek útjain jutottunk le a Gorkijnak vélt 
szoborhoz – emellett egy kis vízesés is csobogott. Kerestünk egy pénzváltót, s euróit, dollárjait 
mindenki beválthatta larira – ez a helyi valuta neve. Egy euróért kb. 1,25 larit adtak, ebben számolva 
(de ténylegesen is) elég olcsó minden.  
Buszba szálltunk, s egy-két, jobb-rosszabb, áttört rácsú vagy baluszteres, kétszintes grúz épület, 
valamint egy kéktetejű templom után ráálltunk a Tbiliszi felé vezető útra. Ezt éppen autópályává 
szélesítik, s így alkalmam nyílt néhány építőipari fotót készítenem. 
Ebéd céljából megálltunk egy SOCAR nevű cég épületének hatalmas, ferde raszterű homlokzata előtt. 
Benn önki étterem, nagy bolt és nyilvános illemhely is volt. Halat ettünk, süteményt és kávét, a 



boltban pedig beszereztünk egy üveg grúz vörösbort. A borkészítés állítólag éppen Grúziából ered, a 
sok kerti szőlőlugas is erre utal.  
A következő megállóhely egy útmenti kerámia vásárnál esett, ahol rengeteg cserépárut kínáltak. 
Vettem is egy korsót, a sátorsor mindkét végén víz csobogott egy-egy útból, így ivóvíz-készletünket is 
feltölthettük.  
Ezután Gori városába értünk, ez a Naftalin (Nagy Sztalin) szülővárosa. Elsőnek a gori vár tűnt fel, 
amely a város közepén, egy dombon magasodott, s csipkés falai több irányból is látszottak. Az 
erődítményt a 7. század előtt alapították, s persze azóta többször átépítették.     
Sztálin fa szülőháza köré viszont hatalmas palotát rittyentettek, amelyben kedvenc diktátorunk életét 

és művét mutatják be. Legjobban az épület grúz díszítőmotívumai – a 
torony cirádái, a változatos oszlopfők, a színes üvegablakok – érdekeltek, 
amelyek a nagy postarabló emlékét próbálták elfogadhatóvá tenni. Képeket 
is főleg ilyesmiről csináltam, valamint a parkban álló vasúti kocsiról, 
amelyben a népek bölcs vezére utazott. Magát Acélos Szoszót csak az 
árkádsor nyílásai közé komponálva fotóztam le, no meg a halotti maszkja 
alapján készült fejszobrát – kár, hogy ehhez a műkincshez nem juttatta az 
emberiséget 6-8 évvel korábban. 
A helyi idegenvezető részletesen elmesélt mindent angolul, amit Bálint 
lelkiismeretesen le is fordított. Én borzasztóan éreztem magam, hogy 

egyáltalán jelen kell lennem egy ilyen helyen. Arra gondoltam, ötven év múlva hazánkban talán 
Orbán emlékét is ilyen múzeumban fogják ápolni.       
Említésre méltó volt még a három fekete kutya a kertben, akik részben egymást nyúzták, részben 
meg az árkád alatt kinyitott ablaknál két lábra állva, kajáért kuncsorogtak. A közelben viszont 
találtunk néhány szuvenírboltot, itt beszereztem egy grúz zászlót, és vettem egy kis korsót, de kettőt 
fizettem ki, mert egyet sikerült levernem a polcról. Világító szemű Sztálint sajnos nem lehetett kapni. 
A grúzok lobogója ma az u. n. ötkeresztes zászló, fehér mezőben piros kereszt (eddig megegyezik az 
angol lobogóval, mindkét ország Szent Györgyöt tekinti védszentjének, s ez az ő jelképe), azonban a 
négy mezőben egy-egy piros görög kereszt látható. Mindez állítólag Krisztus öt sebét is jelenti – 
engem mindenesetre a jeruzsálemi keresztre emlékeztetett. Ez a középkori eredetű zászló 2004 óta 
hivatalos, előtte egy trikolór volt érvényben: piros mező bal felső negyedében egy fekete és egy fehér 
sáv. A közelben hatalmas sörsátor, ezen a Zedazeni nevű helyi 
márkát reklámozzák.   
Megtudtuk azt is, hogy az oszét háború idején, 2008-ban az 
oroszok majdnem Goriig nyomultak – lehet, hogy Sztálin 
szülőházát is vissza akarták foglalni? 
Buszra szálltunk, mentünk tovább a Kura völgyében. Hidak, 
sziklák, majd Upliszcihe barlangvároshoz érkeztünk. Ez az i.e. 1. 
században létesült építmény a Selyemút egyik állomása volt. A 
helyiségeket a vulkáni tufába vágták bele, volt itt mindenféle funkciójú terem, még színház is. 
Megtudtuk: a Selyemút azért ágazik annyifelé, mert a keletről jött kereskedők más-más utakra 
kerülve igyekeztek kikerülni a rablókat.  
A parkolóból először ösvényen, majd a sziklák fölé épített lépcsőkön jutottunk egyre följebb. 
Hihetetlen formák, természetes és mesterséges üregek tárultak fel, alattunk a Kura ágai terültek szét, 
zátonyokat körülfogva. Az egyik falon elmosódott grúz betűket lehetett kivenni. Egyes boltozatokat 
utólag betonpillérrel támasztottak alá, ami statikailag nyilván indokolt volt, én azonban igyekeztem 



ezeket kiszűrni a képeimről. Fenn, a szikla meredek peremén 
korláttal óvták a látogatókat a leeséstől. Az egyik terem 
boltozatát mélyített négyzetek és nyolcszögek díszítették, akár 
a római diadalíveket. Némely helyen olyan volt a kőzet, mint 
egy nagy ementáli sajt, másutt lépcsőket vágtak bele. Néhol kő- 
vagy téglafalakkal határoltak el egyes tereket egymástól. A 
színházteremnek nemcsak szabályosan faragott, sík 
mennyezete volt, de középen kerek felülvilágítót is kialakítottak. Ma összesen 150 helyiség van itt, 
valaha a többszöröse volt.  
A domb tetején középkori kápolna áll, téglából rakták, némi úsztatott kővel. Vasveretes fakapun 
lehetett bejutni, a belső térben Szent György arany-ezüst ikonja fogadott. A háromhajós tér falait 
nem festették ki, az ikonosztáz is csak négy képből állt, a középső ajtón fém domborművek voltak.  

Egy bolt is volt, természetesen, vettem egy nagyon szép hímzett 
ikont, alul-felül díszes fémszegéllyel, de az aszomtavruli írást nem 
tudtam kibogarászni. Marikától tudtam meg: ő Szent Gergely, aki 
igen új szent, 1995-ben halt meg, és Mtchetában láthattam is 
volna a sírját, ha ott lettem volna.  
Természetesen itt is lemaradtam, ezért nem is tudtam kisütni, 
merre tűnt el a csoport. Lementem arra, amerre feljöttem, s lenn 

már ott volt mindenki. Ádám elmondta, hogy egy titkos lépcsőn jutottak egy barlangba, amely 
levezetett a folyó szintjére. Ezt a lépcsőt én nem találtam meg, de ha meglelem, sem hiszem, hogy 
arra mentem volna, az ismeretlenbe. Az itteni bazárban grúziai kártyát is beszereztem, az olcsóbbikat 
– nem volt jó vétel, a legtöbb kép Tbilisziről szól, s azok is elég gyengék.   
Mtchetában, Tbiliszi elővárosában vacsoráztunk. A parkolóból magasban keringő sast fényképeztem, 
a folyó túlsó partján, egy hegytetőn erődtemplom magasodott. Ez a Dzsvari (Jvari) kolostor, amely kb. 
ezer éve épült.  
A fogadó számos teremből állt, némi zűrzavar után kerültünk abba a 
helyiségbe, amelyet nekünk szántak. A vacsora sok, változatos és laktató 
volt, hacsapuri, saslik, vörösbor, körtelé, lavas (ez is egy kenyérfajta), 
kukorica-zsemle. Kiderült, hogy a mellettem ülő útitárs jól ismerte Flasch 
Jancsit, egykori MTI-s kollégámat. Kicsi a világ. 
A falon farkasbőrt és kitömött (talán) héját láttunk. A kertet lépcsősen 
alakították ki, a támfalak egy része lapos folyami kavicsból készült. Egy műfa 
üregében kitömött hermelint találtam, a fején már kissé csapzott volt a 
prém a ráhulló csapadék miatt. Az egyik falon Puskin háromnyelvű 
emléktábláját fedeztem fel, aki 1829-ben itt szállt meg. Egy 1883-as villamoskocsit is lefotóztam, grúz 
felirata Tbiliszi nevét rejtette.  
Naplemente, Tbiliszibe indultunk, ahol egy külvárosi szállodában, a Shine-ban szálltunk meg. Az 
ablakból megörökítettem a környék esti fényeit. Hosszú volt a nap, ám ha máshoz nem is volt erőnk, 
a cipőnket csak le kellett mosni, mivel ragadt a sártól. Lezuhanyoztunk, s hamar elaludtunk.               
 
Április 22. 
Tekintettel az előző nap fáradalmaira, Bálint tíz órára tűzte ki az indulás időpontját, így kis is aludtuk 
magunkat, s kényelmesen meg tudtunk reggelizni. Arra is maradt időm, hogy kimenjek pénzt váltani, 



mivel az előző nap majdnem minden larit elköltöttem. A portán egy csinos hölgy felvilágosított, hogy 
kb. 200 m-re van egy metróállomás, ott találok pénzváltót.  
Egy boltsor volt ott, két CHANGE feliratú intézménnyel, ám 
mindkettő zárva volt. Egy harmadik felett angol szöveg futott 
ugyanerről, ám az üzlet piperecikkeket árult, s nem is tudtak 
semmilyen pénzváltóról. Így lementem a metró előterébe, ahol 
megleltem a keresett szaküzletet, s beálltam a sorba. Közben a 
mozgólépcsőn feljött Marika, s kedvesen megkérdezte: 
visszatalálok-e a szállodába? Megnyugtattam, hogy igen, majd 

sikerült újabb 40 E-t helyi pénzzé tennem. 
A környék meglehetősen külvárosi volt, a szladihoz vezető út mentén egy helyi piac bódéi sorakoztak 
hátsó frontjukkal, elég lehangoló látványt nyújtva. A Shine Hotel impozáns épület, ám a bejárata nem 
a főhomlokzaton van, hanem oldalt, ahonnan egy mély gödörre lehetett látni, amely a városrendezés 
további valószínű irányát jelezte.  
 Bebuszoztunk Tbiliszi központjába, útközben hegyeket, érdekes 
épületeket, hidakat fotóztam. A városháza különleges, 
gombaszerű tetők alatt elhelyezett szimpla üvegkockák 
együttese a Kura partján, ám ezek az elemek nagyon megdobják. 
Átmentünk a folyón, s feltűnt a gyönyörű új híd, amelyet 
üveghídnak neveznek. A gyalogos átkelő felett hullámos vonalú 
tetőt helyeztek el, ez védett térré teszi a felületét. Középen domború alakja a két végén 
nyeregszerűen felhajlik, igen izgalmas látványt nyújtva. A háromszögű üvegelemeket persze acél 
csőváz tartja – ez a legszebb híd, amelyet mostanában láttam.  

Valami külföldi delegáció járhatott aznap a városban, talán 
emiatt volt nagy dugó, s lassan araszoltunk az utakon. A 
lámpaoszlopokat a grúz és egy másik nemzeti zászló díszítette, 
2/3-a piros, 1/3-a zöld, a szélén népies minta. Senki nem tudta, 
hogy melyik országhoz tartozik, Pesten, egy antikváriumban 
utánanéztem A világ zászlói című kötetben: Fehéroroszország, 
Belarusz képviselője járt 

itt – nem csoda, hogy senki sem ismerte a lobogóját. 
 Egy papírtekercset tartó királyfigurát fényképeztem, ő 
bizonyára Dachi, avagy Vache, aki a 6. század elején ide helyezte 
át az ország fővárosát. Tbiliszi első írásos említése apjához, I. 
Varaz-Bakurhoz (más néven Vakhtang Gorgasalihoz) 
kapcsolódik, aki az 5. században itt erődöt épített. A legenda 
szerint egyébként Vakhtang egyszer itt vadászott, és sólyma elfogott egy fácánt, majd mindkettő 
belezuhant egy hőforrásba. Tpili grúzul meleg helyet jelent, szi pedig madarat, innen ered az általa 
alapított város neve. Vakhtang Gorgasali lovasszobra a Kura fölé magasodó dombon áll.   
 Az örmény negyedbe értünk, az ő templomaik nem sokban különböznek a grúzokétól. A pravoszláv 
vallásokra jellemző, hogy ezer évig, vagy még tovább ugyanabban a stílusban építkeztek.  



Egy finom acélrácsozatokból álló, kerek torony tűnik fel, köralakú, kihajló elemekkel, hegyes csúccsal, 
majd a hegytetőn álló tévétorony, aszimmetrikus három lábával.  Ide sikló 
vezet fel. Egy téren megállunk, pénzváltás céljából, én ezen már túl vagyok. 
Az itteni metróállomást függőleges kerttel díszítették, Avignonban láttunk 
először ilyet.  
Ezután felbuszozunk egy dombra, itt van a Szentháromság, más néven 
Sameba katedrális. Ezt egy külföldön élő grúz milliárdos, Iliasvili építtette, 
1995 és 2004 között, de épülhetett volna akár ezer éve is. A tervpályázatot 
Archil Mindiasvili építész nyerte. Impozáns, bástyás kapu fogad, felette 
ikon, Máriával és a gyermekkel, a kapualjat vastag oszlopsor szegélyezi. A 

falon belül hatalmas, százméteres tér tárul elénk, domborműves sztélék 
sorával, lépcsőkkel, baloldalt hosszúkás téglalap alapú harangtorony. Két 
oldalt a grúz állami lobogó és a grúz egyház zászlaja, a hajló ágú kereszttel. 
A templom homlokzatát három, egymás mögötti front alkotja, a hátulsók 
egyre magasabbak – ötszög formájuk a háromhajós belsőt érzékelteti. 
Felettük emelkedik a hengeres kupola, hosszúkás ablakokkal, s kúpalakú, 
aranyosan csillogó toronysapkával. A tetején a 
kereszt csúcsa 105 m magasan van. A formák 
alapvetően román stílusúak, a három 

félköríves kapu közül a középsőn lépünk be, remekbe faragott fa 
ajtószárnyak között.    
Az épületről lerí az újdonság, a falak kifestése még hiányzik, ám 

rengeteg fémborítású ikont látni odabent. 
Díszes trónszék áll a főoltárral szemben, a 
kétfejű sassal, előtte csurom arany, emeletes 
állvány, ez is egy ikont mutat be. Az 
ikonosztáz négy, aranyos mozaik kirakású szentképet foglal magába, 
középen az ajtó két angyalt, a négy apostolt és vagy 22 kisebb figurát 
ábrázol. Egy asztalon Jeruzsálem makettje látható, gyöngyházból kirakva, 
egy vitrinben gyönyörűen illusztrált kódex. Több helyen még állnak az 
állványok, ám a katedrális már komoly 
kegyhely, nagy áhítattal imádkoznak a hívek. 
Egy-kettőt közülük is lefényképeztem, 

nemcsak az épületet és kincseit.  
A templom előtti térről Tbiliszi számos nevezetessége elénk tárul. A kapu 
mellett azonban a másutt is látható, lerobbant házak éktelenkednek – 

ezeket még nem sikerült eltávolítani.  
Továbbgurulunk a Metekhi-sziklához, amely a 
Kura fülé magasodik. Itt áll Vakhtang Gorgasali 
király, a városalapító lovasszobra, a mellvédről 
megint remek a kilátás Tbiliszire. (Bálint itt előadott egy teóriát, mely 
szerint, ha négy lábon áll a ló, a lovas természetes halállal halt, ha hármon, 
harctéri sebesülés nyomán, ha két lábon, a csatában esett el. Ezt ugyan 
kapásból cáfolni tudtam volna, pl. Rákóczi Kossuth-téri szobrával, de az 



interneten találtam egy statisztikát, amely szerint a magyarországi emlékművek fele megfelel e 
„szabálynak”, fele nem.  Örményországban pedig, netes kutatásaim 
szerint olyan lovasszobor is látható, melyen az állat mind a négy lába a 
levegőben van, s középen támasztja alá valami, talán egy fűcsomó. (Ő 
vajon hogyan halt meg?) Mellette található a Metekhi-templom, részben 
beállványozva. A Kurán túl az egyik, Szalalaki nevű hegyen a Narikala vár, 
a másikon a tévétorony látszik, ez a Mtacminda hegy, a város 

legmagasabb, 727 m magas pontja. A 
folyó mellett az új városháza, az 
innenső oldalon két, kiszélesedő 
henger alakú építmény – állítólag 
kulturális központ – felette városfal, a dombtetőn impozáns 
üvegkupolás, klasszicista palota, a nemzeti zászlóval. Talán a 
parlament, vagy az elnök székhelye.    

Innen gyalog megyünk tovább, lesétálunk az Európa térre, itt egy dombormű a kontinens kontúrjait 
rögzíti, a két kaukázusi állammal együtt, grúz és angol felirattal. A tér felett 
a meredek sziklán elegáns, tornácos házak állanak. Beállunk a kabinos 
felvonó előtti sorba, Marika veszi a jegyeket. 
A hasas kocka alakú fülkék elég sűrűn követik egymást, a kötélpálya 
áthalad a Kura fölött – akárcsak Grenoble-ban. A műanyag ablakon át 
fotózok, a képek ezért kissé homályosak, a nézőpont azonban különleges.  
Fenn, a dombról elénk tárul az a kép, amely fotók nyomán rögzült bennem 
Tbilisziről: a Kura északi partját jelentő, 25-30 m magas sziklafal, amely 
több száz m hosszban húzódik. A kiszállóhelytől egy tükröző felület felé 
haladunk, készítek egy Ádámmal közös képet.  

A hely fő nevezetessége a Kartlis Deda, azaz Grúzia anyácska-
szobor. A vagy húsz m magas alumínium hölgy kardot és boros 
csészét tart a kezében, egyik az ellenségnek, a másik a barátnak. 
A fején babérkoszorú, s a város felé néz, ezért a helyszínen csak 
profilból lehet lefényképezni. A tervre először bólintottak 
Moszkvában, majd amikor 
rajzokat is láttak róla, 

túlzottan nacionalistának ítélték, és csak hosszas huzavona után 
engedélyezték a felállítását. 1958-ban készült el, Tbiliszi 1500 
éves fennállása alkalmából. Bálint itt előkapta a magyar trikolórt 
és annak nyomán közelítettük meg az alkotást. A remek kilátás 
mellé fagyit is lehetett kapni. Alattunk az üveghíd, a Sion 
székesegyház, távolabb a Köztársaság tér arany Szent György szobra látszott, egy oszlop tetején. A 

dombok irányában karcsú ciprusok sora, akár egy olasz 
temetőben.  
Továbbsétáltunk a vár felé, a hatalmas bástyák alatt értük el a 
kaput, alattunk kitárult a város. A várban vadi új műemlék-
templom, szép freskókkal odabent. A kiegészített várfalak 
tövében piros pipacsok, sárga százszorszépek és kék íriszek 
virítottak.  



Alattunk török városrész tűnt fel, szögletes, vaskos minarettel, egy 
fürdő, gömbsüveg alakú sok kupolájával és az ablakokon, 
lodzsákon háremráccsal. Lefelé mentünk egy sétányon, felettünk 
majd minden házon áttört rácsos, baluszteres erkélyek látszottak, 
légies oszlopokkal. Egy kávéházas 
utcába értünk, mindkét oldalon 
teraszok hívogattak.  Modern és ősi 

szobrok között sétáltunk, az egyik jóval kisebb eredetijét később a 
múzeumban láttam viszont.  
Bementünk az Ancsiszháti templomba, a kapuban aranyozott füstölőket 
és fémborítású imakönyveket lehetett kapni. A díszesen faragott kapu, 
akár a belső falfestmények a megszokottak, a kupola 16 keskeny ablakán 
áradt be a fény. Egyéni volt a fémburkolatú ikonokkal ékes ikonosztáz és a 

fekete fából faragott díszes trónszék.  Itt sem 
tetszettek a velencei csillárok, azok szerintem inkább bálterembe valók.  
A katedrálissal szemben egy orosz stílusú, egytornyos, klasszicista templom 
állt, a Karisz Eklészia – bizonyára politikai megfontolásból építették valaha 
ide. Ezután egy bekerített, ablaküveg nélküli épület mellett húztunk el, 
melynek szamárhát-íves nyílásai iszlám eredetet sejttettek. Ez az utca is 
tele volt vendéglátóhelyekkel, egy spanyol táncosnő-formájú papírbaba 
festőpalettára írt grúz szöveggel hívogatott be 
valahová, másutt szőnyegek, kendők, táskák és 
egyebek borították a házfalat. Egy lépcsőn 

heverő holmik hajléktalan-tanyára utaltak, a területet macskák uralták. A 
házakat díszes erkélyek és lodzsák díszítették. 
Elérkeztünk az Üveghídhoz, ahol ugyan valami helyi édességet lehetett 
kapni, engem azonban jobban érdekelt, szinte lenyűgözött az építmény, 
amely rengeteg fotólehetőséget kínált. A parti út feletti rész Y alakú 
pilléreken áll, a folyót áthidaló szakasz a nyereg alakú acélrácson függ, 
vékony acélkábelek révén. A nyereg hajlatai alatt és a rács háromszögein 
keresztül be lehet fogni a képbe a túlsó oldal tornyait – végtelen sok variáció lehetséges. A rács a 
Kura két partján, két-két ponton támaszkodik a talajra, egy pillér talán 80 cm átmérőjű. Két-két 
lépcső vezet le a rakpartra, a parti út és a folyó közötti részre.      

              Egy hidat természetesen alulról is le kell fényképezni, ezért lementem az egyik lépcsőn, amikor már a 
többiek kezdték elhagyni a hídfőt. A kép meglett, de a csoportot nem láttam sehol. Korábban 

szembejött egy pár, akik azt mondták, hogy ők már nem mennek a hídhoz, 
ebből – nyilván tévesen – arra következtettem: ők tudták, merre megyünk 
ezután. Elindultam visszafelé, de nem találtam senkit – különös módon 
megnyugvás fogott el, mostantól nem kell loholnom a társaság után, 
mehetek a magam tempójában, amerre látok. Felmentem a felső, szélesebb 
főútvonalra, ott kerestem egy szállodát, s megkértem a recepcióst, próbálja 
nekem felhívni Bálintot, akinek a mobilszáma a noteszomban volt. Hívta, 
hívta, de nem sikerült őt elérnie. Így aztán azt kérdeztem meg, merre 
találom a Nemzeti Múzeumot, mivel tudtam, hogy a csoport oda készül.  El is 
magyarázták, s így jutottam el a Köztársaság térre, melynek közepén, 



hatalmas, legalább tíz emelet magas oszlop tetején Szent György aranyozott lovasszobra látható – ezt 
láttam a dombtetőről. Szent Györgyöt még értem, de miért kellett a sárkányt is bearanyozni – őt is 
ugyanúgy tisztelik?                  

               Itt volt a Városháza és a Nemzeti Múzeum is, én azonban továbbsétáltam a Rusztaveli sugárúton, 
amely igen hangulatos, széles útvonal, zöldsávval, padokkal, boltokkal, középületekkel és rengeteg 
néppel. A pesti Andrássy úthoz hasonlítják, de annál sokkal élettelibb. A régi nóta jutott eszembe: Be 
hív a város, a zsongó Jereván – ez ugyan Tbiliszi, de a délszaki hangulat hasonló. 

              Az egyik palotára ezt írták ki, angolul: Különleges Állami Védelmi Szolgálat – ez valami ÁVO lehetett, 
kellően el is volt korlátolva, ám a homlokzat előtt végig kis vízesést alakítottak ki. Volt itt egy 
középiskola, U alakú udvarán rengeteg diákkal és két régi tanár szobrával. Itt található a Nemzeti 
Galéria, melynek plakátján a grúz szépművészet mesterdarabjainak kiállítását hirdették. A homlokzat 
római diadalívre emlékeztetett. A mögötte lévő parkban elég absztrakt szobrokat találtam – arrébb 
egy hasonló emlékmű is volt, portréval. Tört oszlopok tetején kopasz, szemüveges férfifej, fölé valami 
virágcsokorszerű tömeg nyúlik – a felirat természetesen grúz 
betűkkel volt élvezhető. (Ő Mamardasvili, a filozófus – mint az 
Marikától utólag megtudtam.)   

              Találtam viszont aknafedlapot, melyen a honi felirat mellett 
angolul is volt szöveg: OLD TBILISI –nyilván az ilyen műtárgyak 
iránt érdeklődő turisták számára készült.  

              Volt itt egy, szokványos pravoszláv templom is, a Kvasveti Szent 
György székesegyház – ez, régebbi templomok helyén a 19. században épült. Megtaláltam a 
Tudományos Akadémiát is, melynek kerek tábláján egy király tartotta a tenyerén az épület makettjét. 

Az Operaház a Carment hirdette, alatta Csajkovszkij születésének 
175-dik évfordulójára emlékeztek egy molinón. A mór stílusú 
épület sárga-fekete csíkjaival engem az esztergomi zsinagógára 
(ma Technika Háza) emlékeztetett, az ablakokat szamárhátú ívek 
zárták, a középső rizalit dús keleti díszítést kapott. Egy másik, 
múzeumszerű középületet éppen tataroztak, előtte járdaépítés és 
parkosítás folyt.  

               A Rusztaveli utat szép dombormű jelezte, a költő művét, A tigrisbőrös lovag című eposzt a magyar 
Zichy Mihály illusztrálta, akit Grúziában emiatt nagyon tisztelnek. Az út túloldalára csak aluljárókon 
lehetett átkelni, az egyikben egy kisboltban vettem egy pizzát, amit menetközben fogyasztottam el. 
Innivaló volt nálam, az ellenkező előjelű tevékenység céljából egy Meki-szerű intézménybe mentem 
be, amely jóval nagyobb volt a nálunk megszokottnál, s az idevágó helyiséget is több emelet fel-le 
mászkálás révén találtam csak meg. A harmadik szintről jó kilátás nyílt, s mielőtt beszállhattam volna 
lefelé a liftre, két bohócruhás lány ugrott ki belőle, lufikkal.            
Újabb árkádos középülethez jutottam, az ívek alól a belső kert napsütötte fái ragyogtak ki, a lépcsőn 
festmény kirakodó-vásár volt. Eljutottam a Rusztaveli-térre, ahol a költő szobra magasodott. Itt 
fordultam vissza, s elhatároztam, keresek egy könyvesboltot, ahol megpróbálok beszerezni egy 
várostérképet – valahogy mégis haza kellett jutnom. A járdára festve láttam egy reklámot, amely a 
Prospero könyves céget hirdette – s amikor ez az ábra már fordítva jelent meg, tudtam: most 
mentem túl rajta.  
A bolt egy ház udvaráról nyílt, utcai kirakata nem volt, így nem csoda, hogy nem vettem észre. Benn 
két kiadványt ajánlottak, egyik sem volt kifejezetten várostérkép, legalábbis nem a mi közép-európai 
fogalmaink szerint. Inkább turisztikai prospektusok voltak, amelyek Grúzia sok látnivalója közül a 



főváros nevezetességeit is ismertették. Átlapozva őket, azt vettem meg, amelyikben nemcsak 
térképet, de a metró vonalait is megtaláltam, valamint egy szálloda-lista is volt benne. A Shine hotel 
neve mellett a közeli metróállomás nevét is feltüntették: Szaradzsisvili – nyilván ez volt az, ahol 
reggel jártam – így a hazajutás kérdése megoldódott.  
Később eszembe jutott, hogy kellene egy grúz ábécét is venni. Ezt a következő könyvesboltban 
kérdeztem meg, de ott nem volt ilyen – egyébként ez sem az utcáról nyílt, csak egy tábla hirdette a 
kapu mellett. (Ezt később elmeséltem Marikának, aki megígérte, hogy próbál egyet szerezni nekem. 
Vagy nem tudott, vagy elfelejtette, mindegy is, itthon az internetről leszedtem magamnak.) 
Így aztán visszasétáltam a Nemzeti Múzeumig, s bementem. A PRESS igazolványt nem fogadták el, de 
nyugdíjas jeggyel beengedtek. Itt is először a vécét kerestem fel, majd lefényképeztem az ősember 
portréját, amely alatt kiállították az illető gyerekkori koponyáját is. A következő kép Prométheuszt 
ábrázolta, amint a keselyű a máját tépi – újabb, a Kaukázushoz fűződő ókori mítosz.  

Ezután az alagsorban lévő kincs-kiállítást néztem meg. Itt 
rengeteg arany és számos ezüsttárgy látható, ékszerek 
(nyakláncok, fülbevalók, fejékek és karperecek), tányérok és 
egyebek, az ábrázolások görög vagy római jellegűek. Ezek az. i. e. 
2. évezred és i. u. első század között készültek. Legérdekesebbek 
azok az ezüsttálak voltak, 
amelyek közepéből emberi 

fejek emelkedtek ki. Úgy tűnt, egy lovakat ábrázoló (talán 
lószerszámra készült) aranydísz formái ihlették a Kutaisziben 
fényképezett szökőkút paripáit. Számos darabot ma is magukra 
ölthetnének a hölgyek.  
A következő teremben katonai egyenruhákat láttam, kardokkal 
és tőrökkel, pajzsokkal és lövedéktartókkal a kabátokon – ez, úgy látszik, a grúz folklór része. Vicces 
volt, hogy minden bábunak az arcába húzták a sapkáját.  Voltak itt láncingek és láncnadrágok is, 
továbbá régi ágyúk, igen látványos mintázattal. Az egyiknek kutyaalakú fogantyúi voltak, a másikat 
pedig geometrikus és növényi ornamentika díszítette.       
Egy előtérben hatalmas, méteres átmérőjű kocsikerekeket állítottak ki, melyek tömör fából készültek 
– bár az alsó harmaduk hiányzott, azt utólag, műanyagból illesztették hozzájuk.   
A következő teremben főleg bronztárgyak voltak, lószerszámok, fegyverek, mezőgazdasági eszközök. 

Itt agyagfigurákat is láttam, továbbá bronz állatszobrokat, görög 
vagy római mellszobrokat, feketefigurás vázákat, szfinxeket. Igen 
érdekes gyertyatartók vagy mécsesek voltak az egyik vitrinben, 
középen egy gyertyahellyel, s a három másik egy-egy elefánt 
ormánya végén volt. Az állatfejek közt három nőalak valami csövet 
tartott, talán itt kellett beönteni 
az olajat. Még két ilyen darab 

akadt, az egyik egy nyílású volt és három elefántfej vette körül, a 
másikba három gyertyát lehetett helyezni, ezen összesen négy 
puttót helyeztek el, egyet középen, hármat az ágakon, az előbbi 
hegedűt tartott. Akadt még egy, teljesen karikatúra-szerű lovas, 
hatalmas lószőr sisakdísszel, egy ugró bronzoroszlán és egy 
kétbikás, mezopotámiai jellegű kő oszlopfő. Váza- és edénytöredékek következtek, majd néhány grúz 
stílusú templom makettja, egyik nyers agyagból, a másik mázasan.  



A szovjet megszállás kiállítása rengeteg fotót és dokumentumot tartalmazott, azonban sem a grúz, 
sem az orosz szövegeket nem tudtam elolvasni – az utóbbiakat ugyan igen, de nemigen értettem 
volna meg őket, így e terem nem kötött le túlzottan.  
Ezután egy képzőművészeti kiállítást láttam, ahol a vegyes anyagból azok a képek érdekeltek, 
amelyek akvarellben lovasokat mutattak be – kicsit az ősmagyarokra emlékeztettek. Egy előtérben 

egyiptomi szarkofágot és majomszobrokat, az utolsó teremben perzsa ízű 
portrékat láttam, majd – zárórára hivatkozva – kidobtak a múzeumból. 
Hat óra volt, sütött a nap és én még nem teltem be Tbiliszivel. Elhatároztam: 
egy metrómegállónyit még sétálok, átmegyek a Kurán, s megnézek mindent, 
ami útba esik.   
A Szabadság-tértől a folyó felé kanyarodó Puskin utcán indultam el. Szép, 
levegős, áttört korlátos házak mentén haladtam, a két-három emeleten 
nyitott lodzsák futottak végig. Aztán egy régi templom maradványaihoz 
jutottam, melyeket a talajszint alatt tártak fel. Egy téren középkorias, de 
modern torony magasodott, mellette szovjet típusú dombormű: két férfi- és 

egy nőalak, az egyiknek a kezében légkalapács, fejük fölött szőlőlugas. A mű másik oldalán valami 
gép, villamos távvezeték, fölötte fáklyás férfi repül a levegőben. Az egészet hatalmas nap sugározza 
be, közepén grúz felirat. Ez az állami energiaellátó épülete volt. Mindezt alul valódi légkondik 
szellőzői keretezik, ezek ugyan nem részei a kompozíciónak, de 
valahogy nagyon illenek a grúz valóságba. 
A Baratasvili utcán mentem tovább, a névadó költő volt, a szobra 
is itt áll. Itt további légies grúz házak sorakoztak, s a régi városfal 
egy része is látható volt. Az egyik bástya előtt feketébe öltözött 
moszlim nő vonult el, arcából csak egy kis háromszög látszódott.  
Lefényképeztem egy buszmegálló-pavilont, a díszes vasrács 
szerkezetet műanyag félhengerrel fedték le. Egy lépcsőn felmentem a fal mögé, ám ott csak igen 

lerobbant házakat találtam. A fal előtti zöldsávot több szobor is 
díszítette, egy balettáncosnak vélt figuráról megtudtam, hogy 
Sota Kavlasvili, építész, aki a régi városrészek rekonstrukcióját 
tervezte. (A hasonló információkat utólag, imélen keresztül 
szereztem be, Marikától.)   
Egy, a pesti zsánerszobrokhoz hasonlót is találtam: a 
lámpagyújtogatót, amint létrán állva végzi a feladatát. Ennél 

kedvesebb plasztika volt egy (nem működő) kút körül, itt vagy 
hét népi ízű figura körtáncot lejtett, roppant vidáman. Egy 
kocsma előtt nagyon keleties, bronz díszítmények lógtak, 
talán régi csengettyűk másolatai.  
Kiértem a folyó partjára, melyet a térképem nem Kurának, 
hanem Mtkvari-nak nevezett. Vélhetően ez a grúz neve, míg a 
közhasználatú Kura az orosz. A hídon igen eredeti szobrok: 
egy fiú éppen beugrani készül, egy lány odaszalad, egy másik fiú fényképezi őket. Mindhárman 
karikatúra-szerűen vékonyak, nyilván azért, hogy a járdát ne nagyon szűkítsék le. Hallottam, hogy 
valaha nagy ugrálás folyt itt, hogy ma is divat-e, nem tudom. A híd érdekessége, hogy egy alsó szinten 
is van járdája, nyilván kezdő ugrók számára.   



Néhány száz méterre látszott az Üveghíd, arra indultam. Elhúztam a két hengeres kultúrközpont 
előtt, az egyik felém néző, ellipszis alakú ablaka vagy 10 m-es volt. Előtte a parti út alagútba ment át, 

a sétányról valami szórakozóhely nyílt.     
Tovább variáltam az Üveghidat, összefotóztam a túloldali várral, a 
naplementével, mindennel. Ismét az Európa parkban voltam, az 
itteni épületeket újra megcsináltam, a délutáni nap más 
megvilágításában. Felfelé indultam a dombra, egy elegáns utcába 
keveredtem, amelyben remek erkélyek követék egymást – ám 
rossznak éreztem az irányt, s átvágtam a párhuzamos utcára. Ez 

már a világvégi lerobbantság állapotában volt, s így egy mellékutcán keresztbe indultam. El is értem 
arra az útra, amely a zöldfalas metróállomáshoz vezetett. Ezt Avlabarinak hívták.  
A főút alatti aluljáróban vettem egy giroszt, ami igen hosszasan készült, de finom lett. Leültem vele 
egy padra, ám már hűvösödött, így bementem a metróba.  
Odasündörögtem a pénztárhoz, s néztem, hogy megy a jegyváltás. A legtöbben odaadtak egy kártyát, 
s vele valamennyi pénzt, erre a pénztáros egy kütyün érvényesítette azt, s az utas mehetett lefelé. Én 
is odamentem, kértem egy jegyet, megkérdezték, van-e kártyám? Tagadó válaszomra előhúzott egy 
plasztiklapot és kért három larit. A fehér lapon lila, piros, zöld, sárga és drapp vonalak futottak, 
összekötve a fekete körrel jelölt csomópontokat. Mivel az összes felirat grúz betűkkel készült,  
nemigen tudtam értelmezni a hálózatot, ám azt tudtam, hogy csak két metróvonal van a városban, 
így azt vélelmeztem, hogy a kártya a villamosjáratokra is érvényes. Nyilván annyi utat lehet rátölteni, 
amennyit kifizet a kuncsaft. 
Lementem a mozgólépcsőn, amely legalább kétszer olyan hosszú volt, mint a leghosszabb Pesten. Ez 
érthető, mivel ez az állomás dombtetőn van. A szerelvény elég lestrapáltnak tűnt, tíz megállót kellett 
utaznom Sarajisvili (azaz Szaradzsisvili) állomásig, ezalatt a kocsi közönsége nagyrészt kicserélődött. 
Egy topis férfi Rubik-kockát árult, és ami a legmeglepőbb volt: valaki vett is tőle egyet! Hírünk a 
világban.   
Közben a vacsorámat is megettem, s a megfelelő helyen kiszálltam. Felmentem a mozgón, s 
hazaindultam a Shine szállodához. Az előtérben ott találtam a csapat nagyrészét, Bálintot, Marikát, 
Ádámot is. Tíz perccel előttem érkeztek. Nagy ovációval s némi nehezteléssel fogadtak, éppen azon 
törték a fejüket: értesítsék-e miattam a rendőrséget. Bálint nemigen vette zokon az ügyet, inkább 
egy-két utastárs, mivel miattam várniuk kellett napközben. Elnézésüket kértem, s elmondtam, 
hogyan s mint történt a dolog. Ádámtól megkérdeztem: Remélem, elmondtad, hogy nem szoktam 
elveszni? Egy kolléga ámulva jegyezte meg: ő nem lett volna képes hazajutni egy ismeretlen 
városban. 
Ők megjárták Mtchetát, és meg is vacsoráztak valahol. Elmondtam, hogy ezt én is teljesítettem, majd 
néhány további, egymás körül tett tiszteletkör után felmentünk fürdeni és lefeküdni. Mi egy mosást 
is rendeztünk, mivel még egy éjszakát fogunk itt aludni, s azalatt meg is száradhatnak a holmik.  
 
04.23. 
Ez volt a Grúz Hadiút napja. A Kaukázus főgerincén áthaladó egyetlen hágó, amely Tbiliszit 
Vlagyikavkázzal, a korábbi Ordzsonikidzével köti össze. Ez utóbbi város Oroszországhoz, Észak-
Oszétiához tartozik. Az útvonalat már Sztrabón megemlíti az i.e. 1. században írt Geografica című 
művében, s igen veszélyesnek minősíti, Plinius pedig arról ír, hogy kapuval zárták el, és erőd védte 
Grúziát az északi nomádoktól. Az út jelentősége a 18. században nőtt meg, amikor az orosz-grúz 
kapcsolatok erősödése révén katonák, diplomaták, kereskedők utaztak rajta.  



Grúzia 1803-ban került Oroszországhoz, s Cicianov tábornok ezután kezdte el az útvonal kiszélesítését 
és erődítmények építését a Darjala-szorosban. 1827-ben indult meg a postai közlekedés, a 
postakocsik 1834-től jártak itt. Később omnibusz is közlekedett az úton, amelynek teljes hosszában 
1861-ben adták át a kétsávos kocsipályát.          
A Kura mentén indulunk útnak, az eső szemerkél, a köd a földig ér. A sok rossz fotó közül, amit 
elkövetek, néhány sziklafal képe tűnik használhatónak. Keresztezzük a vasutat, megállapítottam, 
hogy az országban a normál és az orosz, szélesebb nyomtáv egyaránt használatos.  

Falvakon haladunk át, mindegyik jellegzetessége a magasban 
futó gázvezeték. Egy duzzasztógát tűnik fel, erőművel, a mögötte 
kialakult víztározó látja el a fővárost ivóvízzel. Megállunk egy 
helyen fotózni, a hamisítatlan posztszovjet hangulatot árasztó, a 
mélység fölé nyúló, funkciótalan vasgerendák mellől a több km 
hosszú és legalább 300 m 
széles tó jórészét belátni, a 

vízszint most alacsony, talán tíz méterrel lehet a gát szintje 
alatt. Itt torkollik a Kurába az Aragvi, mi ez utóbbi folyó völgyén 
haladunk tovább. A meder fenekén erecskék csordogálnak a 
zátonyok között, áradáskor az egész megtelik vízzel. A 
pihenőhelyen megrohan minket egy kutya, úgy látszik, kizárólag 
a turistákból él, vadul nyeli az ennivalót, amit kap. Ez később még számos helyen előfordul, a csapat 
melegszívű hölgyei minden maradékot eltesznek ezeknek a gazdátlan ebeknek.       

A következő megállóhely Ananuri. Ide egy hosszú és magas 
viadukton érkezünk, a pillérek 
lehetnek 30 m-esek. Bálint 
előadja, hogy az út és a 
műtárgyak korszerűsítését 
német hadifoglyok végezték a 
II. világháború alatt és után. 

Az útkanyart nagy sziklabevágás révén alakították 
biztonságosra, szemben vele, a magaslat szélén, várfallal körülvéve két templom áll. A csipkés falakat 
kerek és szögletes bástyák szakítják meg. Ez a felsővár, az alsó vagy száz m-el lejjebb lehetett, a 

folyóparton, de csak romjai maradtak, azok is a hegy takarásában rejtőznek. 
Lenn csak egy hosszú gerendahíd és annak négy tornya látható. Itt fenn, a 
kisebbik templom a 17. században épült, ebbe nem lehet bejutni. A másik 
újabb és nyitva áll, gyönyörű a kapukeret, mellette a falba hosszú, grúzbetűs 
szöveget véstek.  
Benn magas, keskenyablakos kupola, ikonosztáz, 
faragott trónszék, régi freskók fogadnak. Az egyik fal 
mellett három faragott mellékoltár sorakozik. Bolt is 
van, természetesen. Kiloholok a bástya szélére, 
ahonnan jól lelátni a völgyre, a folyó vize még itt is 

kis ágakban tekereg a homokpadok közt. Nekem a legjobban a templom alig 
hozzáférhető fala tetszett, melyen egy fa domborműve látható, a burkukból 
kibújó gyümölcsökkel. Remek munka volt, kár, hogy senkit nem tudtam 
rávenni, jöjjön a sziklán három méterrel feljebb és nézze meg.   



A parkolóban boltsor, vécé. Lehet venni ezt-azt, én a földről gyűjtök be egy pompás, fekete-fehér 
eres kavicsot.     
Megyünk tovább, a domboldalakon megjelenik a hó, miközben a gyümölcsfák már virágzanak. Tavasz 

a télben. A fák alatt, ahová nem esett hó, sötét a talaj. Az út a 
völgy végére ér, meredek szerpentinen kapaszkodunk felfelé, a 
szemközti oldalban hófoltok. Megérkezünk Gudairiba, a 
síközpontba, a táj fehér, bár a hó már aligha alkalmas sízésre. 
Erre-arra szállodák, egy nagy ABC előtt parkolunk le, melynek 
emblémája egy mókus.  
Egy falon felirat: FREEDOM TO 

UKRAINE! A boltban enni-inni is adnak, veszünk egy hacsapurit, 
ami valamivel töltve van, egy sütit, kávét és négy almát. Jó meleg 
van idebent, kinn hófúvás. Később találok egy táblát, a környék 
sípályáinak rajzával, a felirat angolul is közli: ezer férőhelyes 
parkoló van a közelben. Az elszórt épületek közt senki sem jár.  
Egyre vadabb tájon haladunk tovább, itt-ott hóvédő galériák alatt halad az út. Néhol a nagy fehér 
semmiből derengenek elő villanyoszlopok, sziklák, patakok. Később alagutak következnek, ezek 
részben csak a sziklába vágott nyílások, szélességük nem mindig két teljes nyom. Egy-két hajmeresztő 
előzést élvezünk végig. A falak résein beszivárgó víz jégcsapokat alkot, ezek tündöklenek a busz 

reflektorának fényében. A hágó után – amely 2380 m magasan 
fekszik – lefelé ereszkedünk egy völgybe, a fekete-fehér 
tömegek váltakozása látványos. Kis gleccser húzódik egy 
oldalvölgy fenekén. Egy helyen hosszú sorban állnak a kamionok 
– ezeket 25-ösével engedik át az alagutakon, felváltva az egyik, 
majd a másik irányban. A hosszú utazás során régi bánki és 
egyéb dalokkal szórakoztatom magam, elsősorban 

természetesen a „Kaukázusi szűrmellény”-nyel.  
Sík vidékre érünk, egy nyárfacsoport előtt Madonnaszobor, 
később ismét tekergőző folyóágak, de itt havas foltok között. Ez 
már a Terek folyó völgye, amely észak felé folyik, s orosz 
területen ömlik a Kaszpiba. Lovak legelnek a hóban, szegények. 

Madárcsapatot fotózok, talán 
varjak, de inkább kányák lehetnek. Feltűnnek Kazbegi házai, ez a falu, 
amely kb. 10 km-re esik az orosz határtól, a végcél. A település lapos 
platón fekszik, melyet két oldalról meredek lejtő övez. Felette egy 
dombon kereszt magasodik, a közelben vármaradványok, 
villanyoszlopok.          

Az idő pocsék, havazik. Egy magaslaton halványan dereng az a 
templom, ahová a tervek szerint dzsippel mentünk volna, ám a 
helyiek közlik, hogy az út a hó miatt nem járható. Helyette egy 
másik dombra megyünk fel, ahonnan látszik ez a pont… A falu 
főterén két lovacska baktat át, vélhetően a patakhoz mennek, inni.   
Több vendéglátó-ipari egység van itt, a Shorena’s Hotel (bar, restaurant), a Stephantsminda Hotel (ez 
volt a falu régebbi neve, egy szerzetesről, aki itt élt, egy barlangban). Egy harmadik épületen égetett 
agyag-domborművek: egyiken egy szerelmespár, a másikon birkák és pásztorok, továbbá kasza és 



sarló. Arrébb egy szobor, vélhetően a névadó Sztyepani atyáé. Az útjelző tábla Vladikavkazi nevét 
mutatja.  
Beülünk a Mitsubisi dzsipekbe s nekiindulunk a hegynek. Az út 
meredek és sáros, fenyőerdő-foltok váltakoznak havas rétekkel. A 
legérdekesebb a legelő állatok által taposott vízszintes ösvények 
csíkozta lejtő, melyen az utak fehérek, míg a köztük lévő 
meredekebb részeken elolvadt a hó, ezért sötétek. Mindez igen 

izgalmas textúrát eredményez. Egy szerzetesrend 
kolostortelepén állunk meg, melyet külön nekik építettek. Itt is 
vagy öt-hat ember él.  
A táj fehér, nagy hegyek, lejtők vesznek a felhőbe, itt-ott sötét 
facsoportokkal megszakítva. A déli lejtők, a meredekebb sziklák 
sötétek. A kis kápolna előtt harangtorony, lejjebb három 
kőkunyhó, ezekben laknak a szerzetesek. Egy atya, fekete ruhában éppen jön fel a templomba.      
Benn ragyogó, élénk színű freskók, újak, mint az egész telep, de teljesen a bizánci hagyomány szerint: 

Jézus születése, megkeresztelése, Utolsó vacsora, Jézus Pantokrátor, Mózes 
a frigytáblával, a keresztre feszítés. Az ikonosztáz dúsan faragott fakeretei 
itt is négy képet fognak össze, de csak kettő látszik, a másik kettőt 
letakarták. Az ajtón a négy evangélista és két angyal látható. Érdekes volt, 
hogy az ablaknyílások oldalait is kifestették. Középen ferde asztalon arany-
ezüst ikon: a feltámadás, egy másik 
asztalon nyitott, grúzbetűs könyv, 
Marika szerint imakönyv volt.  
Miután mindent megnéztünk, 
kimegyünk. A hóban remek, fekete-

fehér kő, hasonló az általam korábban gyűjtötthöz, de vagy 30 
cm-es. Az egyik dzsip farán páncélos rajza, oda is írták: TANK.
Visszamegyünk Kazbegibe, Ádámmal bemegyünk az egyik étterembe, inni valamit, a helyiség falán a
Kazbek képe, továbbá két jégcsákány, hágóvas.
Indulunk vissza a busszal, ugyanazon az úton, de persze ellenkező irányban minden másként látszik,
így újabb fotótémák kerülnek. Egy hóban álló budiszerű fakunyhó, majd valahol a grúz, az európai és
a rendőrségi zászló. Néhol a nagy fehér semmiből rácsos villanyoszlopok tűnnek elő. Kányák a hóban
és a levegőben, nem sikerül lekapni őket. Bálint elmondja önéletrajzát, megtudjuk, hogy földrajz
szakon végzett, s hat-hét nyelvet tanult meg, de ma már szinte mindenütt angolul kommunikál. 130
országban járt, így nagyjából az egész világon el tud valamelyest igazodni. Több drámai kalandjáról is
beszámol, s rezüméként megállapítja: az utazás veszélyes üzem.
Az Aragvi völgyében járunk, a széles mederben kőből rakott
terelőgátak, sarkantyúk, melyek árvíz idején a parttól befelé
irányítják a vizet. Ananuriban műszaki pihenő. Arrébb egy hatalmas

betontorony, rengeteg zászlóval a 
tetején, vajon minek az 
emlékműve lehet?  
Hazaérünk, átöltözünk, majd a folklór-esttel egybekötött 
búcsúvacsorára indulunk. Ezt Tbiliszi egy távolabbi negyedében 
rendezték, ahová félbehagyott házak, majd különböző giccses 



épületek, bárok és egyéb szórakozóhelyek között jutottunk el. Egyik útitársnőnk mindre azt mondta: 
milyen szép! – neki még az ócska betonoszlopok is tetszettek, amelyekből valahol kerítést építettek.   
A nagy komplexumban ide-oda vetődtünk, míg megtaláltuk a helyünket. A kertben színes burájú  

lámpákat és kivilágított vízeséseket láttunk, minket egy hatalmas, legalább 60 
m hosszú teremben ültettek le, amelynek egyik 
végén pódium állt. Rajtunk kívül más csoportok is 
voltak itt, a szomszéd asztalnál csupa feketeruhás 
hölgy ült, talán osztálytalálkozót tartottak. A 
vacsora a szokásos: rengeteg előétel, nehéz húsok, 
saláták, fehér és vörös bor.  
A pódiumon időnként énekeltek, máskor zenéltek, 
néha olyan hangosan, hogy – miután 

megvacsoráztam – inkább kimenekültem az előtérbe. A táncműsor 
valóban jó volt, a grúz néptáncot még 1982-ből ismertem, amikor – egy 

Körös-Tisza túra végén, a szegedi szabadtéri színpadon három (akkor 6-8 
éves) gyerekemmel megnéztük a népi együttesük műsorát. Ahogy az, a 
mostani is igen katonás volt, a férfiak csizmában, kucsmában ropták, egyes 
számok során vívtak is, s nemcsak nekik, de olykor az egyetlen táncosnőnek 
is golyótartó volt a zubbonyán. Akadtak persze nőiesebb jelmezei is, de akkor 
is kucsmát viselt. Volt mit fotózni. 
Jó későn indultunk haza.   
 
04. 24.  

Korán keltünk, fél nyolckor volt az indulás. Mi beragadtunk kicsit, Bálint ránk is telefonált, végül 7.40-
re értünk le. Elnézést kértünk, s hamarosan elindultunk az örmény határ felé. A tegnapi úton 
haladtunk, így néhány mulatót le is fényképezhettem: az egyiket mohos várkastélynak, a másikat 
óceánjárónak alakították ki. A belvárosban a Városháza mellett húztunk el, láttuk Vaghtang király 
szobrát, majd a Kura déli partjáról a sziklás északit. Lakótelepek, emlékművek (a legérdekesebb egy 
nőalak volt, aki mellett két kisgyerek cipelt egy hatalmas kardot), egy mecset, majd a Tbiliszi végét 
jelző tábla, latin és grúz írással.  
A határállomás előtt méteres betűkkel írták ki a domboldalra: GEORGIA, majd átvergődtünk először a 
grúz, aztán az örmény épületen, útlevél-ellenőrzés, stb. A túloldalon lefényképeztem az örmény 
címert, amelyet egy sas és egy oroszlán tart. A négyosztatú pajzson egy leopárd kereszttel, egy 
kétfejű sas, egy oroszlán kereszttel és egy értelmezhetetlen ábra látható – ez utóbbi a net szerint két 
sast ábrázol, amelyek a Nap felé fordulnak. Ha ez így van, akkor az egyik ferdén lóg, mint egy papagáj. 
Ezek négy királyi dinasztiát jelentenek, a középső, szívpajzson az 
Ararát és a Kis-Ararát látható, a nagyobbik tetejét felhő övezi. Az 
épületben lehetett örmény valutát is váltani, ezt dramnak hívják. 
Egy Ft = 1,75 dram. 
Az új, örmény busz az Elitebus nevet viselte, és mivel nagyobb volt, 
mint a grúziai, lazábban helyezkedhettünk el benne. A hozzá 
tartozó, új idegenvezető ugyan Bálintnak mondta el, angolul, amit 
fontosnak tartott, de hátrább is jól lehetett érteni. Ezzel kezdte: Örményország a világ vége. 
Határozottan nem volt elragadtatva hazája állapotától, elmondta, hogy a hivatalosan hárommilliós 
lakosság inkább kettő, mint két és fél, mivel (itt is) nagy az elvándorlás. Nincs munka, nincs 



beruházás, nagy a szegénység. A vezetést korruptnak minősítette, amely nem az ország érdekeit 
tartja szem előtt, csak a sajátját.  
Otthon éreztük magunkat. Később kért minket, hogy – mivel másnap másik vezetőt kapunk – neki ne 
mondjuk el, mi az ő véleménye az örmény belügyekről. (Aggodalma alaptalan volt, másnapi 
ciceronénk épp annyira ellenzékinek bizonyult, mint ő, ha nem jobban.) Azt is elmondta, hogy 
igyekezett a neten utána olvasni, mit is kell tudni a magyarokról – mire druszám, egy Feri nevű útitárs 
bekiabálta: Quaestor! A mi társaságunk valamennyi tagja ellenzéki állásponton volt.        
A Debed folyó völgyén haladunk felfelé, surrantó, betonvályúban folyó, időnként alagútban eltűnő 
patak jelzi a víz kezelésének szerepét az út karbantartásában. A párhuzamos vasútvonalat sok helyen 
galéria védi, a szűk, vad, sziklás, meredekfalú völgy mellékágaiból is vasbeton vályú vezeti a vizet (eső 
vagy olvadás idején) a sínek felett a folyóba.    
Letérünk a fővölgyből, egy oldalsó úton Haghpat kolostorba megyünk. Felkapaszkodunk a 
szerpentinen, mellettünk vízszintes, havas plató, a falu is itt helyezkedik el. Egy szűk szurdokba látunk 
bele, ez a kolostor mellől még jobban látszik. Fenn várfalak, bástyák, tornyok fogadnak, a templomok 
előtt a talaj szintjén sírkövek fekszenek a hóban.  
Az ismertető tábla szerint templomok és kolostor a 4. századtól 
álltak itt. A területen bronzkori leleteket is találtak, a közeli 
Debed folyó mentén emberi tevékenység nyomai kerültek elő a 
korai kőkorból is. A ma is álló kolostort Abbas Bagratuni 
uralkodása alatt, 929-953 között alapították, ez a dinasztia 
mindkét országot uralta. A ma látható elemek építése 976-ban 
kezdődött, Irgalmas Ashot idején, a St. N’shan templom építésére Khosrovanuish királynő adott 
megbízást, fiai, Smbat és Gurgen nevében, a munka 991-ben fejeződött be. 
Haghpat a 11. század közepén Lari régió központja volt, versengve a testvér-kolostorral, Szanahinnal. 
Haghpat püspöke, Hovhannes 1233-ban építette a közeli várat, Kayant.   
A Bagratuniak fővárosát, Anit 1064-ben elfoglalták a szeldzsuk törökök, ezután a kolostor is 
hanyatlásnak indult. A Kiurikian és főleg a Zaharian dinasztiák alatt ismét feléledt, ők a grúz Orbelian 
királyoktól a nekik nyújtott katonai támogatás fejében kapták meg az együttest, akik annak körzetét a 

háromszorosára bővítették, és Örményország egyik kiemelkedő 
kolostorává és oktatási központjává vált.      
Bemegyünk a St. N’shan nevét viselő első templomba – a szó 
valószínűleg Szent Keresztet jelent. A kaput szamárhát-ív alkotja, 
mellette örmény felirat a falba vésve. Benn fekete kőboltozatok, 
egy párkányon díszes fehér kereszt.  
A következő templom kapuja széles 

hármas román ív, a középsőt fonott sorminta, a két szélsőt örmény 
felirat képezi. A faajtót is jól megfaragták, a falon örmény keresztek: 
kacskárok.  
A benti tér érdekessége, hogy nem centrális kialakítású, hanem két-két, 
egymásra merőleges íves gerenda osztja kilencfelé, s e részeket rakták ki 
boltozattal. Az oszlopfők lelapított tökre emlékeztetnek, mely felett 
rácsos, négyzetes hasáb látszik. 
Falfestés nincs, az egyetlen színes ikon Jézus megkeresztelése, aki pucéran áll, nyakig a Jordán 
vizében. Egy belső szentélyben az oltáron egy szintén színes kép, Mária a gyermekkel. Sok díszes 
kereszt, részben a falba vésve, részben csak úgy odatámasztva.  



Újabb templom, itt a nyolcszögű boltozat teteje nyitott – akár a római Pantheoné – a becsorgó víznek 
kis csatornákat véstek a padozatba. Árad be a fény a sötét falak közé – kinn egyébként havaseső esik.  
Oszlopok és boltívek közt haladunk kifelé az épületek közül, a víz itt-ott becsorog és csillogóvá 
varázsolja a morc köveket.  
A szabadban elkopott sírkő, az alapító Khosrovannuish királynő nyugszik alatta. A lefelé haladó 
buszból újabb próbát teszek a szurdokvölgy megörökítésére, 
majd visszatérünk a Debed völgyébe.   
Áthaladunk Dilizsán városán, amely lepukkantságával elég riasztó 
képet mutat. Kötélpálya vezet a magasba, ezzel járnak a 
munkások a fenti, még működő rézbányákba. A rézfeldolgozás 

környezeti kárai erősen látszanak a 
településen. Ismét vad szerpentineken 
kanyargunk, majd elérjük Szanahin kolostort.  Ez sokban hasonlít az 
előzőhöz, ugyanazon korban keletkeztek. A főbejárat hat ívből áll, a két 
szélsőt kacskár keresztek zárják el. Benn két asztalkán gyertyák égnek. Itt is 
van felül nyitott terem, az oszlopfők egész kacifántosak, meg sem próbálom 
őket leírni. A padlóban érdekes sírkövek fekszenek, egészen primitív 
emberalakot véstek rájuk: téglalap test, nyak, kerek fej. A belső 
templomban a haghpatihoz hasonló fehér kereszt, alatta, csak úgy 
odatámasztva meanderes mintájú kőlap s a 

trónoló Madonna, az ő fején és a gyermekén is korona. Itt is ez az 
egyetlen színes folt. Egy oszlopban kis üregeket képeztek ki, melyeket 
teletömtek kavicsokkal – ez talán a megemlékezés egy formája.        
A közelben van a Mikojan-múzeum, a politikus testvére repülőgép-
tervező volt, kettőjükre, Szanahin szülötteire emlékeznek meg itt. Az 
udvaron vadászgép, előtte Anasztaz Mikojan mellszobra. Egy kollégával 
behatolunk egy kerítés-résen és lefényképezzük, amit lehet. Anusavan 
(Artyom) Mikojan és Mihail Gurjevics tervezték a MIG repülőgép-
sorozatot, melynek neve az ő kezdőbetűikből jött létre, de oroszul 
villámgyorsat is jelent. 

Itt veszek egy árusnál örmény zászlót, a piros-kék-narancs színek 
a hazáért kiontott vért, a reményt és az eget, illetve a bátorságot 
(míg mások szerint a sárgabarackot) jelképezik. Haladunk tovább 
a hepehupás Örményországban, sziklák, vad folyók, hidak, havas 
erdők, rétek a fő témák. Megtudtuk: az ország északi és déli 
határa közt légvonalban 200 km a távolság, ám ezt 12 órán belül 

nem lehet megjárni, a terepviszonyok és az utak állapota miatt. 
Egy pihenőhelyen művészeti boltokat, galériákat nézünk meg, 
egy elegáns, háromszintes, függőfolyosós épületben, a 
mellvédek faragott faelemekből állnak.  
Megérkezünk a Szeván tóhoz, a busz hőmérője egy fokot mutat. 
Az idő borús, szürke minden, akár a templomokban. A tó is 
szürke, a parkoló feletti dombon két kápolna látszik. A Szeván tó 
1900 m magasan fekszik és 1360 km2 a területe. Kb. két és félszer nagyobb a Balatonnál, de aligha a 



strandjairól híres. Ez a világ egyik legnagyobb magashegyi tava – bár ez utóbbi elég bizonytalan 
fogalom – meddig magashegyi és mettől számít nagynak?  
A vállalkozóbbak elindulnak felfelé, a szél majd lesodor minket a dombról. Ez egy félszigeten 

található, amely valaha sziget volt, de a vízszint csökkent egy 
erőmű miatt, s így összenőtt a parttal. Havas sziklák közt mászunk 
felfelé, egy távolabbi dombon nagy szálloda látszik. Minden 
irányban fehér lejtők, az út mentén kacskár kereszt, s egy másik, 
amelyen örmény írás olvasható. (!?) 
Az egyik kápolna falához számos keresztet ábrázoló kőlapot 
támasztottak, a faragott fakapu káprázatos. Benn piros terítős 

oltár, felette Mária a gyermekkel, színesben, akárcsak a Szentlelket és a 12 apostolt ábrázoló ikon.   
Megyek tovább, alattunk szálloda s más épületek látszanak. Egy 
tábla a környék virágait ismerteti – a színes fotók igencsak elütnek 
a szürke-fehér környezettől. A tetőn – mivel Ádám valahol 
lemaradt – egy útitárssal csináltatok magamról két képet, legyen 

innen is valami személyes. A domb 
gerincén, meglepő módon nem fúj a szél, 
ezért továbbmegyek, a vagy 300 m-re eső 
orrig, ahol beton erőd és egy háromlábú állvánnyal jelzett magassági pont 
található. Útközben még egy örmény kereszt, sárgára festve. Néhány fotó a 
fenyegetően zord felhőkről, melyek szürkén nyomulnak a fehér hegyek felett, 
majd indulok visszafelé. A tó vize vasszínű.   
Melegedni betérek a másik kápolnába, itt 
is Madonnakép fogad, de az oltárterítő 
fekete. Lefelé a lépcsőkön megint elkap a 

sarkvidéki szél. Egy épület teraszán Ádám vár, s megmutatja, hol 
kapjuk a vacsorát. A társaság már a hosszú asztalnál ül, nekem 
Laci mellett fogtak helyet.    
Itt is jóllaktunk, a részletekre már nem emlékszem. Aztán a 
busszal Jerevánba mentünk, s a Nork Residence nevű szállodába hajtattunk. Az elhelyezkedésnél 
voltak komplikációk, mivel a földszintet 1. szintnek nevezték, s a szobák az épület két szárnyán 
helyezkedtek el, ám köztük összeköttetés nem volt. Az első emelet közepén ugyanis az étterem 
helyezkedett el, így balra és jobbra külön-külön lépcsőházak és liftek szolgáltak.  
Miután minden megoldódott, lezuhanyoztunk és lefeküdtünk.  

04. 25.
Jereván igen régi város, i. e. 782-ben alapította I. Argisti, Urartu királya Erebuni vagy Eribuni néven.

Ezekben a századokban alakult ki az örménység, különféle népek 
keveredése során.  
Reggel az ablakból egy lakótelep jellegtelen, ötszintes házai tűntek 
fel, a látványt azonban jótékonyan színezték a friss, koratavaszi, 
halványzöld lombok, melyeken át az építészet sivársága csak 
mérsékelten érvényesült. Még reggeli előtt bejártam az épületet, a 
hall mögött zöld rét látszott, bokrokkal és egy szoborral, de 



parkjellege nem volt, inkább olyan városvégnek hatott. A szobrot az ellenfényben nemigen tudtam 
értelmezni, távolabb 10-15 emeletes házak magasodtak.  
Megreggeliztünk, majd tovább vizsgálódtam: az étteremből 
elegáns csigalépcső kanyargott fölfelé, a tövénél fekete 
obszidián-köveket terítettek szét. Mivel a kőszórás már úgyis 
hiányos volt, én is elcsentem belőle egyet.  
A szálloda főkapuja íves üvegből volt, az előtetőt a kiugró 
éttermi szárny jelentette. Ennek ívelt felülete az egész középső 
részen folytatódott, az oldalsó szárnyak elég jellegtelenek voltak.  
A kijáratnál gyülekeztünk, s itt találkoztunk új idegenvezetőnkkel, akit Borbély Lacinak hívtak.      
Ő volt a legérdekesebb személy az egész út során. Erdélyben, Szamosújvárott született, magyar az 
anyanyelve. Örményül csak a templomi énekeket tanulta meg gyerekkorában, azokat sem értette. 
Iskolába Kolozsvárt, majd Pesten járt, aztán nyugatra került. Valahol megismerkedett egy örmény 
nővel, aki látta rajta, hogy mennyire érdekli ősei nemzetsége és kultúrája, s megígérte neki, segít 
abban, hogy elkerüljön Örményországba és ott tanulhasson. Ő az ígéretet nem vette túl komolyan, 
ezért igencsak meglepődött, amikor kapott a hölgytől egy levelet: elintézte neki, hogy felvegyék a 
jereváni egyetemre.   
Így került ide a Kaukázusba, eleinte egy szót sem értett abból, amit körülötte beszéltek. Mégis 
elvégezte az egyetemet, ma könyvtáros, idegenvezető, fordító és minden egyéb, úgy is mondhatjuk: 
hivatásos örmény. Már csak egy örmény feleséget kell keresnie (talán már meg is találta), hogy aztán 
a gyerekei is örmények legyenek.  
Imponáló volt a lelkesedése, a hivatástudata, a hozzáértése. Sok mindenről, így a nacionalizmusról is 
beszélgettem vele, igen jó eszmecseréket folytattunk.  
Az örmények egyébként sok szempontból igen érdekes nép, a nevükhöz inkább a gazdagság fogalma 
társul, mint az a szegénység, amelyről itt hallunk és tapasztalunk. Az ellentmondást az magyarázza, 
hogy az élelmes, életrevalóbb emberek mind emigráltak, s a világ inkább róluk hall, mint az itthon 
maradtakról. A világon mintegy tízmillió örmény él, 80 százalékuk a diaszpórában. Egyébként ők – 
akárcsak némely magyarok – az országukat övező három tengert siratják, ez a Kaszpi, a Fekete és a 
Földközi tenger. Az örmények valóban laktak e partok mentén (ellentétben a magyarokkal), bár nem 
egy időben és nem is egységes, független saját államban. Örményország hol a rómaiak, hol Bizánc, 
hol az arabok, hol a perzsák vazallus állama volt, változó határokkal, önálló országuk 884-1045 között 
létezett, a Bagratuni dinasztia alatt. Egy időben benépesítették Kis-Ázsia keleti részét, a 13-15. 
században, Kis-Örményország néven, a Földközi tenger északkeleti csücskénél volt saját országuk. (Itt 
játszódik a Musza Dag negyven napja, Franz Werfel regénye a genocídiumról.) Ezt az oszmán-törökök, 
a kaukázusi területeket a mongolok, majd az oroszok foglalták el. A mai ország az I. világháború után 
jött létre, orosz védnökség alatt, mivel Kemal török csapatai kiszorították őket Kis-Ázsiából.       
Első célpontunk a Zvartnoc katedrális romjai voltak, ez a főváros közelében található. Útközben 
minden utcasarkon feltűnt az Ararát, az örmények szent hegye, amely tulajdonképpen két kialudt 
vulkán, a nagyobbik (örményül Maszisz vagy Maszik) 5165 m, a 
kisebbik 3925 m magas. A hegyvonulat az első világháború után 
Törökországhoz került, s bár Jerevántól csak kb. 40 km-re esik, ma 
is odatartozik. Közismert az anekdota, mely szerint a törökök 
reklamálták: miért van a hegy az örmény címerben, holott az már 
török terület? Csicserin szovjet külügyminiszter erre az válaszolta: 
a Hold sem török felségterület, mégis ott szerepel a török zászlón.  



Az örmények kifejezetten a törökök elől, a népirtás miatt menekültek az oroszok védelme alá, így 
lettek a Szovjetunió tagja, s ma is őket tekintik „nagy testvérnek”. Útközben még egy Ararát tűnt fel: 
az Ararát brandy-gyár, ez ma már francia tulajdonban van. A hegy neve különben az Urartu 
birodalom nyomát viseli, amely az első állam volt ezen a vidéken, az i.e. 9. és 6. század között. Két 
uruartui erőd maradványa ma is létezik Jereván területén. Ennek nyomán alakult ki az első örmény 
állam, a legendás Hajknak, Noé Jáfet nevű fia leszármazottjának vezetésével, aki megverte a babiloni 

sereget a Van tó vidékén.   
Zvartnoc a 7. században épült, ott, ahol Világosító Szent Gergely, 
az örmények megtérítője és III. Tiridat király találkozott. A kerek, 
háromszintes építményt földrengés döntötte romba a 10. 
században, majd az arab hódítás idején pusztult el teljesen. A 20. 
század elején kezdték feltárni, és soká vitatták, milyen is lehetett 
eredetileg. Később az egykori fővárosban, Aniban megtalálták a 

templom makettjét, így bizonyosodott be Thoromanjan építész 
elképzelése a hengeres kialakításról. Eszerint három, egyre 
kisebbedő, köralakú emelet alkotta a templomot.  
A kert bejáratánál hatalmas örmény sas fogad minket egy oszlop 
tetején. Hosszú út végén látszanak a körben felállított oszlopok – 
s mögöttük az Ararát. A templom hét lépcső magas pódiumon 
áll, s földszinti 32 oszlopot mind fel is állították, egy részen az 
őket összekötő ívek is felkerültek a tetejükre. Az oszlopfők rácsos, vagy inkább fonadék-mintájúak, 
felettük jón csigák, ezek oldalról rombuszmintájú tekercseknek látszanak. Az oszlopok közel, talán 1,5 
m-re állnak egymáshoz és kb. 25 m átmérőjű kört alkotnak. A körön belül négy pillér volt, melyek 

lóhere-szerű oszloprendet rögzítettek. A keleti levélben kapott helyet a 
szentély, ezt felfalazták az oszlopok magasságáig, a belsejében a térszín 
mélyebb, mint másutt. Az oszlopok körét utólag felrakott kőfal köríti, 
ezeket féloszlopok tagolják. E körön kívül hatalmas, 2-3 méteres 
faltömböket találni, melyeket kisebb kövekkel támasztottak alá, hogy 
stabilan álljanak. Ezek talán az emeletek közti kúpos tömegek darabjai. 
Látunk továbbá sasos oszlopfőket, szőlőleveles és -fürtös kőfaragványokat, 
nem tudni, hol lehettek eredetileg. Romjaiban is nagyszerű ez a templom, 
elképzelhető, hogy egyszer újjáépítik. A templom mellett derékszögű 
rendszerben épült falmaradványok, itt lehetett a papok lakása, s más 

kiszolgáló helyiségek.              
Megyünk tovább, a következő célpont Ecsmiadzin, az örmény Vatikán. Útközben, egy tér közepén ég 
felé nyúló hatalmas kezet fényképezek, amely hüvelyk- és gyűrűsujját érinti össze. Ez Szent Gergely 
keze, egyben jelképe.    
A városnév ezt jelenti: Itt szállt alá az Egyszülött. A legenda szerint Jézus megjelent Világosító Szent 
Gergelynek, aki az ő kijelölése alapján tette le itt a katedrális alapkövét. Szurb Grigort térítő 
tevékenysége miatt bebörtönözték, egy földalatti sziklaüregbe zárták. Évekkel később a király, III. 
Tiridat megbetegedett, s orvosai nem tudták meggyógyítani. Ekkor valaki azt javasolta, keressék meg 
Gergelyt, ő az ő istene segítségével biztosan tud valamit tenni. Ezen először nevettek, hiszen senki 
sem gondolta, hogy az apostol 14 év után még életben van. Ám egy asszony mindennap vitt neki enni 
és innivalót a börtönébe, s így nem pusztult el. Kiszabadították őt, a Gergely valóban meggyógyította 
a királyt.  



Ennek nyomán ő is kereszténnyé lett s rövidesen – a világon először, 301-ben – a Jézus-hitet 
államvallássá tette. Ecsmiadzin a 15. századtól vallási központ. Ma itt van 
a Hittudományi Akadémia, a katolikosz – az egyházfő – székhelye, 
kincstár, múzeum, könyvtár és nyomda is. Az eredetileg bazilikális 
templomot az 5. században kereszthajóssá alakították át, s bár kisebb 
átalakításokat később is végeztek, fő formáit megtartotta.  
Megállunk egy bonyolult kapuzat előtt, a magasban boltívvel záródó 
építmény középső részén a király és az apostol találkozása látható – a 
szereplőket két, összeérő kőfalból vésték ki, amint egymás felé nyújtják a 
kezüket, közöttük fém kereszt magasodik. A balra lévő épületrész 

lépcsőzetesen kiugratott hét trapéza a belső oldalon negatívan jelenik meg és 
kápolnaszerű teret képez, melyben madonnakép látható. A falból kétméteres 
keresztformát vágtak ki. Nagyon modern és nagyon látványos az indítás.    
A következő épület is hasonlóan újszerű: sima, íves, két emelet magas nyílások 
belsejében változatosan elhelyezett ablakok, középen köralakú nyílásban 
görög kereszt, oldalt a fal nyílásába helyezve római kereszt – igen mozgalmas 
konstrukció. Ezután hagyományosabb formák következnek, majd örmény 
keresztek sorakoznak az út mentén. Feltűnik a katedrális, amely jócskán be van 
állványozva.  A bejárat 8-10 m-es ívei magas, kétszintes harangtorony alatt 

helyezkednek el. Az első emelet négyszögű, a második kerek, nyolc nyílással, csúcsos tetővel. 
A templomkaput magát több sorban virágos sorminta övezi. A belső falakat – más örmény 
templomokkal ellentétben – jórészt kifestették, így a kupolát, a szentély 
apszisát, bár vannak fehéren maradt felületek is: itt mellékoltárok, 
gyóntatószékek állnak. Az egyik finom csipkés fémmunka, felül arany, alul 
ezüst színben, a másik faragott fa. Az oltár előtt kiemelt pódium van, ennek 
függőleges falán a 12 apostol látható – ezzel a kialakítással másutt is 

találkoztunk.  
A mellékajtón közelíthető meg a 
múzeum, ám nem engednek be, mivel 
egy papi küldöttség van előttünk. Egy-két 
egzotikus, indiai arc is van köztük, nyilván 
a két nappal ezelőtti, a népirtás évfordulóján rendezett szertartásra 
jöttek. A katolikosz ekkor avatta szentté az örmény holokauszt 

másfél millió áldozatát.    
Később bejutunk s kerülgetjük az atyákat a múzeumban. Egyikük tablett-tel 
fényképezi a látnivalókat, addig küzdök, míg meg nem örökítem őt e modern 

eszközzel a kezében.  
Az első teremben ötvösmunkákat állítottak 
ki, szentségtartókat, kétméteres ezüst 
keresztet, serlegeket. Egy hármasoltár-
alakú tokban vas lándzsahegy látható, a 
legenda szerint ezt döfték Jézus oldalába. 
Díszes, ezüstborítású kódexen a 



háromkirályok imádása látható, egy gyönyörű, filigrán, kövekkel ékes dobozon három torony, mint 
egy templomon. A sárkányölő Szent György képe a falon, úgy látszik, itt is tisztelik, nemcsak 
Grúziában.  
A középső teremben inkább a fal- és mennyezetfestés érdekes, íves girlandok sora lepi el a 
felületeket, a boltozat tetején sűrű virágmotívumok. A falon madonnakép, egy tárlóban templomot 
ábrázoló selyemköpeny – megtudtuk: ezt a kínai császár ajándékozta a templomnak.  
A harmadik terembe csak a papokat engedik be, azért a mennyezetére rápuskázok: gyönyörű kerek 
virágminta, a nyílás boltívét is remek növényi ornamentika díszíti. Kifelé menet még lefényképezem a 
„Szentlelket”: a napfény a kupola egyik ablakából éles sugárban tör át a 
templom félhomályán. A hatalmas parkban még több impozáns, 
különböző korokból származó épület látható, de egy röpfényképnél több 
figyelem nem jut rájuk.     
Kimegyünk, és a busszal a közelben lévő Szurb Hripszime templomot 
keressük fel. Ez a 7. században épült, a névadó szent sírja is itt található. 
Hripszime Rómában született és harminc-valahányad magával 
Örményországba menekült Diocletianus császár keresztényüldözése elől. 
Itt térítéssel is foglalkozott, s a legenda szerint beleszeretett a király, ám 
mivel a lány visszautasította, III. Tiridat társnőivel együtt 300 körül 
kivégeztette. Ma ő az örmény egyház legtiszteltebb mártírja.   
Az épület az országút közelében áll, kereszthajós alaprajzú, kupolája nagy átmérőjű sokszög. Oldalt 
külön harangtorony látható. A homlokzat jellegzetessége a fő- és a kereszthajók végén a két-két, vagy 
tíz m magas, szoborfülke-szerű mélyedés.   
Bent sötétszürke kövek, a kupolát alulról 4x3 virágszirom-szerű 
domborulat díszíti. Négy irányban boltívek, köztük alulról 
látszanak a lépcsők, amelyek a sarki őrtornyokba vezetnek. Oltár 

nincs, a falhoz egy örménybetűs táblát és 
egy faberakásos, szegekkel kivert ajtólapot 
támasztottak – ki tudja, miért –, előttük 
gyertyák égnek.   
A mártírhölgy a pincében nyugszik, ahová ötnél többen nem férünk be, a 
lépcső is igen szűk, így nagy a sorállás. A fehér márvány kőkoporsó tetején 
Hripszime színes képe, tógában és glóriával, a kezében kereszt. Mellette és a 
mögötte lévő kőfülkében friss virág.      
Jerevánba indulunk, útközben több gólyafészek tűnik fel. Az út feletti 
reklámtáblákon az 1915-ös népirtás centenáriumára emlékeznek, az egyiken a 

9-est kötélhurok, az 5-öst sarló helyettesíti; egy másikon az évszámot így írják le: 191.5, a két utolsó
számjegy az áldozatok számát mutatja.
A városba a Mastoc sugárúton futunk be, előttünk domb magasodik, a tetején Örményország
Anyácska szobra, aki akkora pallost tart, hogy a másik kezével is meg kell markolnia. Alatta, az út
folytatásában a Kézirattár, reprezentatív homlokzata előtt szobrok sorakoznak.

Ez a vezetőnk, Laci munkahelye. Meszrop Mastoc szobra is itt áll, ő 
alkotta meg az 5. század elején az örmény ábécét, a legenda szerint 
álmában egy kéz írta fel kőtáblára a 36 betűt. Ez az írás az örmény 
nemzeti tudat része lett, s mint ilyen, segített nekik a 
megmaradásban, az idegen hódítók elleni harcokban.   



Jereván igen alaposan megtervezett város, az 1920-as években alakult át kis vidéki településből 
valódi fővárossá, a város és számos épület tervezője Alekszandr Tamanjan volt. A belváros alaprajza 
körgyűrűt mutat, amely körül parksáv húzódik. A körön belül nagyjából derékszögű utcarendszert 
találunk, ennek része a Mastoc is, amelyen most gyalog indulunk, visszafelé.  
„Árnyat adó fák alatt kavarog a nép” – ahogy a régi slágerben énekeltük. Laci – bár nem ismerte ezt a 
nótát – úgy vélte, csakis egy szamosújvári örmény-magyar írhatta. A falakon lévő emléktáblákat 
fotózom, bár fogalmam sincs, kikről szólnak, de stílusuk eredeti és szokatlan. Az egyiken női arc 

látszik ki félig a hullámzó vízből, ő Aruds Asryan színésznő, a másikon 
egy férfi keze kinyúlik a tábla oldalán túlra, ő Haro Stepenyan 
zeneszerző – e neveket Lacitól tudtam meg. A harmadik köralakú, 
sokszirmú virág, a közepén kis, szöveges táblával. Egy 
lámpaoszlophoz ember formájú plasztikát támasztottak, százféle 
gépalkatrészből összerakva.  
Elérünk a Kaszkádhoz, ez 500 m hosszú lépcső, amely 100 m 

szintkülönbséget győz le. A lépcső a két szélén húzódik, a köztük lévő 40 m széles sávban öt terasz, 
azokon szobrok, plasztikák, szökőkutak vannak. Mozgólépcsőn is fel 
lehet menni, a tetején magas oszlop, állítólag napóra. Az egész 
némileg a portugál Bragában látható Bom Jesus templom előtti 
lépcsőrendszerre emlékeztet. Előtte Rodin szobra áll – mint azt Laci 
közölte velem. Kicsit ugyan meglepődtem, mivel a szobrászt 
festőpalettával ábrázolták, de az internetet kinyomoztam, valóban 
ő az, még Sarkozy elnök avatta fel.  
A Kaszkád folytatásában park húzódik, amelyeket modern szobrokkal szórtak meg. Látható egy nagy, 
kék, kövér pingvin, lópatkókból összeállított életnagyságú lószobor, harang felett átugró nyúl, 
kacskaringós rácsmintákból összeállított kétméteres teáskanna, a latin ábécé betűiből kirakott, 
hasonló méretű mellszobor és hasonlók.  
A padok támlája – akárcsak Tbilisziben – a város nevével és címerével díszített, áttört rács. Elérkezünk 

az Operához, azt is Tamanjan tervezte. Az épület két vége félköríves, köztük, 
az egyik oldalon van a főbejárat, négy emelet magas ívek alatt lehet bejutni 
egy udvarra. Az ívek felső részébe belógó molinókon hirdetik a bemutatókat.  
Ahonnan jövünk, Hacsaturján emlékműve fogad, a másik oldalon két, 
párhuzamosan helyezkedő szobor, az egyik az Operának nevet adó 
Szpendiarjan zeneszerző, a másik Tumanjan író – egyikük nevét sem 
ismertem. A hatalmas téren áll még Mártirosz 
Szárjan szobra, őt viszont nagyon is, valamikor a 
hatvanas években Vézsé barátnőnkkel láttam 

pesti kiállítását, a katalógusa ma is megvan, sajnos, csak fekete-fehér 
képekkel. Ma is előttem vannak viszont 
okkerszínű hegyei, ahogy az örmény 
tájakat ábrázolta. Szívesen megnéztem 
volna a múzeumát, egyáltalán, 
örömmel csavarogtam volna egyet 
Jerevánban is, ahogy Tbilisziben, de még egyszer nem mertem 
elveszni.     



Sétánk ezután egy tóhoz vezet, amely felett kis léghajó lebeg, a partján pedig mohával, vagy valami 
más zölddel burkolt hangszerek láthatók: óriási gitár, zongora – ennek rendes billentyűzete van, a 
belsejébe viszont virágokat ültettek. Egy pianista szobra áll a közelben, a kőhangszert csapkodó ujjai a 
pesti Liszt-emlékművet idézik. Ő Arno Babajanyan, zeneszerző és zongorista – mint Lacitól megtudtam.  
Egy másik szobor Komitast, a jeles pap-muzsikust, népdalkutatót ábrázolja, akiről Laci is sokat mesélt. 

Sorsa az örmény tragédia jellemző története: szüleit elvesztette, idegenek 
nevelték fel Isztambulban, gyerekkorában nem is beszélt örményül. A papok 
hamar felfigyeltek zenei tehetségére, s Ecsmiadzinban taníttatni kezdték. 
Közben megtanulta ősei nyelvét, később Berlinben képezte magát. Ő kezdte 
el hazájában a népzene gyűjtését. Híres muzsikus lett, ő ismertette meg 
Európával az örmény zenét. Isztambulban élt, a népirtás idején internálták, 
emiatt és népe szenvedései láttán elméje elborult. Egy párizsi intézetben halt 
meg, az örmény népirtás jelképévé vált.   
Egy új, fehér színű templom elé érünk, előtte fekete, ki tudja, hány száz éves 

kápolna. A stílusuk mit sem különbözik egymástól. Ezután, valami színházbejárat előtt egy csapat, 
egyformán öltözött kislány közé keveredünk, sötét szoknyájukban, fehér blúzukban és fekete-fehér, 
pöttyös nyakkendőjükkel virítanak. Egy zenei rendezvényen vehettek részt, alig kell őket kérni, 
beállnak a kirakat előtti dobfelszerelés mögé, és profin, sztár módjára mosolyognak a 
fényképezőgépekbe.  
Hatalmas épület elé érünk, az ablakok fehér, négylevelű lóherét formáznak, a földszintet pedig végig 
vörös kődombormű fedi – ez a műegyetem egyik épülete. A félkör alakú kapu is egészen repi.  

Ennyi volt Jereván, a sarkon vár minket a busz. Kifejezett hiányérzettel 
utazom tovább, Geghard kolostor felé.  
Útközben havas hegyvonulatok, meredek sziklák tűntek fel, majd a kolostor 
előtt szűk sziklavölgyben parkoltunk le. Az út szegélyén árusok asztalai 
sorakoztak, a legérdekesebbek a mintás tetejű, lapos kenyerek voltak, 
melyek felső kérge keményre sütve, fényesen ragyogott. Kacskár keresztek 
közt vonultunk fel a meredek úton a hatalmas 
kőkapuig, ezen belépve, két szinten tárultak elénk 
az épületek. Ez az együttes is a 4. században 
keletkezett, a mai épületek a 12-13. században 

jöttek létre. A név dárdakolostort jelent, korábban itt őrizték az 
Ecsmiadzinban látott, Jézushoz köthető dárdahegyet.   
Az első szinten négyzet alaprajzú templom fogadott, egy nagyobb, 
kupolaszerű és egy kisebb harangtoronnyal. A kapuját félig takarta egy 
kiugró szikla, amelybe helyiségeket véstek, szép kaput is faragtak hozzájuk, 
az épület homlokzatára merőlegesen. Ennek még díszesebb, szamárhát-

ívbe illesztett minta övezte a templom bejáratát.   
Négy kerek pillér állt a tér belsejében, felettük felülvilágítós boltozat, remek, 
igen mozgalmas faragásokkal. Két asztalon is égtek a hívek gyertyái, az 
apszisban, sztalagtitos boltozat alatt, fehér kőkereszt állt. Ezt a részt már az 
élő sziklából faragták ki, ahogyan azt az oldalsó helyiséget is, ahol egy szent 
forrás működött. A víz kis medencébe csorgott, hogy onnan hogyan vezették 
el, nem tudom. Egy látogató odahajolt és ivott a forrásból.  



A templom másik terében félgömb alakú volt a kupola, itt hosszúkás ablakok adták a világítást. A 
következő termet megint a sziklából vájták ki, itt a felső nyílás 
körül egészen különlegesen faragott boltozatot láthattunk. 
Ezeket a tereket felülről, a 
felülvilágító felől alakították ki, 
először ezt vésték ki, s onnan 
haladtak lefelé. E helyiség egyik 
falán kecskefejet, két oroszlánt és 

egy, a karmai közt talán birkát tartó sast, a másikon örmény kereszteket, 
emberi és madárformákat faragtak ki. Még egy barlangtermet találtunk, 
ennek a kupolája egészen barokkos, a falait geometrikus minták díszítik.  
Hihetetlen hely volt ez. A templom másik oldalán is remek díszkaput 
fotóztam, s fölötte a sziklán újabb kacskár kereszteket lehetett 
megtekinteni, egy lépcsőn felmászva, nemcsak ezekre, de az egész udvarra jó kilátás nyílt. A 
sziklafalban kis üregek voltak, ide a fiatalság kavicsokat dobált. Akinek a köve a lyukban maradt, 
várhatóan teljesült egy kívánsága.  
Motorosok érkeztek, bőrdzsekijük hátán a HYE RIDERS felirat alatt az örmény címer ékeskedett, két 
nemzeti trikolórral. Kimentem a kerítés felső kapuján, ahol patakra és nagy sziklákon csobogó 
vízesésre bukkantam, továbbá egy negyedkör alakú, lépcsős japán kőhídra. Erre volt a kolostor 
(fizetős) mellékhelyisége is, ahol se papír, se kéztörlő nem akadt, de egy csokor vadvirág hirdette a 
látogatók megbecsülését a személyzet részéről. Innen is remek kép tárult 
elém a völgyet körülvevő sziklás ormokról.  
Ezután Laci vezetésével felmentünk egy lépcsőn, megtekinteni a kolostor 
felső részét, az első helyiségekben egyszerűbb és cifrább örmény 
keresztek váltakoztak, majd egy újabb barlangtemplomba jutottunk. Itt 
sima boltozat vette körül a felső nyílást, az oszlopfők viszont sztalagtit-
jellegűek voltak. Nemcsak a falakat, de a pilléreket is televésték 
keresztekkel és örmény szövegekkel. Laci a terem közepére állt és 
elénekelt egy egyházi dalt, a tér remekül felerősítette a hangját.  
A buszra várnunk kellett, mivel itt nem parkolhatott. Addig is a völgyet, a 

sziklákat, egy, a falra erősített keresztet és a virágzó 
cseresznyefákat fényképeztem. Gyönyörű hely volt.  
Az országút mentén megállunk, a kolostort egy kopjás 
nőstényoroszlán őrzi, ezt fényképezzük.   
Hét km-re esik innen Garni, itt egy ókori, első századból való 
templom látható, teljesen görög stílusban. Állítólag Mithrásznak, 
a perzsa hérosznak állították, s bár a kereszténység bevezetése 
után a pogány szentélyeket lerombolták, ez megúszta, mert egy 

királyi rezidencia területére esett. Ennek ma nyoma sem maradt, de a templom sem maradt épen. A 
későbbi korokban kitermelték belőle az ólmot, amellyel a kövek 
vaskötéseit rögzítették, így egy 17. századi földrengés könnyen 
összedöntötte.  
A törmelékek azonban megmaradtak és az 1960-as években 
újra összerakták, ahol hiányzott valami, kiegészítették. Ma 
teljesen hitelesen érzékelteti a hellenizmus korát. Az elől hat-, 



oldalról nézve nyolcoszlopos épület kb. másfél méteres emelvényen áll, jó meredek lépcsők vezetnek 
fel. A homlokzatot timpanon koronázza, az oszlopfők jón stílusúak.  
Bent a dongaboltozatos tér üres, itt állt az istenség szobra. Körbejárjuk a kolonnádot, az új kövek 
egyes részein kis lyukak halmaza, a mészkő tufásodása tűnik fel. A templom mellett köralakba foglalt 
épületmaradványok, alapfalak láthatók, ezen túl mély völgy alján vad folyó vize rohan.  
A templom előtt nagy, szabad térség padokkal, virágzó gyümölcsfákkal. A háttérben kopasz, 

szürkésbarna hegyek, sziklák, a távolban havasok. Összevárjuk egymást, 
majd indulunk vacsorázni.    
A szuppét egy hangulatos csárda kerthelyiségében, egy tető alatt szolgálták 
fel. A helyszínen, valami aknakemencében, többszintes rácsos állványon 
készítették a lángosfélét és sütötték a húst, a pincérnők mutatós, 
népviseleti kötényben hordták ki a kaját. A kertben hatalmas fák álltak, a 
madárcsicsergés betöltötte a levegőt. 
Itt is rettenetes választék volt, dugig 
ettük magunkat.  
Hazafelé nagy képek: Ararát, 

naplemente. Megálltunk egy helyen, Jeghise Csarenc örmény 
költő (1897-1937) emlékművénél. Az építmény kis domb tetején 
áll, ahová hárman másztunk fel, Lacival és Ádámmal. Az egész 
tulajdonképpen egy félköríves kapu, ahonnan remek a kilátás a 
két hegyre, valaha a költő is itt szokott üldögélni. Laci mesélt róla és az örmény irodalomról – 
amelyről nem tudunk semmit.   
Gyönyörű tiszta este volt, lefényképeztem az ég rózsaszín-sötétkék átmenetét, hozzá a magasan 
ragyogó Vénuszt. A mellékhelyiségben hiába kerestem a vécékefét, helyette egy slagot építettek a 
falba, erre a célra. A legjobban az tetszett, hogy a felirat, amely ennek a kezelését elmagyarázta – 
arab írással készült. Laci szerint ez valószínűleg perzsául van, az Iránból jövőket figyelmezteti a 
funkciójára, nehogy esetleg zuhanyozni akarjanak vele.  

04. 26.
Elhagyjuk Jerevánt, lakótelepi házak mögött az Aragac két fehér
csúcsa látszik. Ez ma Örményország legmagasabb hegye, 4090 m-
es. Később az Ararát és a Kis-Ararát is feltűnik, régi templomok és
modern héjtetők kínálkoznak témaként, majd az Aragac ismét,
minden változatban, fekete és fehér hegyek, közel és távol. Kopár,
köves rétek, elhagyottnak látszó épületek. Technikai szünet egy

útelágazásnál, egy útitárs sólymot fedez fel, amely egy sziklán ül. 
Vad fényképezés következik, próbálom megközelíteni, egy ideig 
tűri, majd felreppen. Az utolsó fotón éppen a képmező szélére 
került.        
Közeledünk valahová, elegáns villák, majd temetők tűnnek fel, és 
egy 12 szögű templomtorony, sík tetején vasvázon, a szabadban 

lógnak a harangok. A torony minden oldalán más-más, köralakú díszítmények vannak. 



Gumri városába érkeztünk, ez az a hely, melyet a legjobban tönkretett az 1988-as földrengés. A város 
igen régi, már Xenophón is említi, a szovjet időkben Leninakan volt a neve. További templomok és 
lovasszobrok mellett befutunk a főtérre.   
A számos látnivaló közül elsőnek egy szoborcsoport tűnik fel, középen lovas vitéz, sisakban, karddal 
és kereszttel a kezében. A négy mellékalak a posztamens alatt áll, ezek is nagyon harciasak, a köztük 
lévő hölgy is kardot tart. A kompozíciót hátul szökőkút és vízmedence kíséri, érdekes összefotózásra 
adva lehetőséget. Laci erről ezt írta: „Vardananq szoboregyüttes, fent a lovon szt. Vardan 
Mamikonyan, lent Hovsep Hoghotsmetsi katolikosz, Ghevond Yerets, Sahakanush hercegnő és Artak 
Kamsarakan. A 451-es avarayr-i csata emlékére állították, amikor "megvédtük" hitünket a perzsákkal 
szemben”. 
A figurákkal szemben repi palota húzódik, bizonyára a városháza, középső hengeres részéből két 
oldalt hosszú, egyenes szárnyak nyúlnak ki. A tetején zászló leng. Kétoldalt, a szobroktól távolabb is 
örmény zászlók sorakoznak, a tér baloldalán hatalmas, klasszicista épület, a kirakott képek alapján 
múzeumnak vélem. A tetején orosz felirat is van, az oktrjábr (október) 
szót tudom a fotómon kiolvasni. 
A másik oldalon templom magasodik, toronydarukkal körülvéve. A falak 
sötétszürkék, a díszítmények okkersárgák, ez érdekes kontrasztot ad.  
Errefelé indulok, az építkezés, legalábbis kívülről, befejezettnek tűnik. A 
túlsó oldalon tablót találok, melyen bemutatták a Szent Megváltó 
nevet viselő székesegyház képét az 1988-as földrengés előtt és után. A 
második képen a szentély és a főbejárat falai állnak, a köztük lévő 20-
25 m-en csak embermagasságú törmelék látható. A templom kereszt 
alaprajzú, ehhez külön illeszkedik a harangtorony. Az ajtókat deszka 
fedi, belül még bizonyára dolgoznak a helyreállításon. Úgy tűnik, a 19. 
században épülhetett. A templom túloldalán gúla alakú emlékmű áll, tucatnyi figurával: 
épülettörmelékek között usankás, kepis, védősisakos-fejlámpás férfiak, a csúcson gyermekeit ölelő 
anya. A drámai hatású plasztika (angol és örmény) felirata: AZ 
ÁRTATLAN ÁLDOZATOKNAK, A KÖNYÖRÜLETES SZIVEKNEK. A 
földön egy rozzant, vagy kétméteres kő toronycsúcs hever, hasonló 
ahhoz, ami a harangtorony tetején látható. 
A szomszéd telken izgalmas, új palota épül, hagyományos 
formákkal, nyilván az itt elpusztult mintájára. A harmadik szintnél 
tartanak, teteje még nincs. Mellette egy nagyon örmény építmény: 
háromnegyed kör alakú nyílás, sormintával, az ív alján virágos népi motívumok, fölötte stilizált 
madár. Mögötte, a nyílás fölé nyúló sztélé, kővirágokkal zsúfolva. Mintha egy kút lenne, de egy 
elektromos vezeték lóg le belőle – nemigen értem. 
Visszamegyek a főtérre, a túlsó oldalon még egy templom látható, ez kissé régibb, hagyományosabb, 
mint a fent leírt. Míg mindezt megtekintettem, a többiek vagy a téren lötyögtek, vagy beültek egy 
kávézóba. Így legalább kicsit kiélhettem felfedező vágyaimat. Aztán én is bementem, mivel ez volt a 
technikai problémák megoldásának kijelölt terepe. Bent az étteremben egy emeletes, népi stílusú 
faház homlokzatát találtam a falnak simítva, az alsó szinten szuvenírbolt volt, fenn meg egy 
különleges alakú, díszes keretű ablak nyílott. A terem másik oldalán szarvasagancs és állatbőrök 
voltak a falon, egy imitált szélmalom és hatalmas bordó függönyök társaságában. Nagyon dizájnosan 
hatott az egész. 



Az utcán sikerült még egy ARMENTEL feliratú aknafedlapot fotóznom, majd végre elindultunk. Irány: 
Grúzia!  
Az Örmény Magasföldön utazunk, a kopár vidéket havas hegyek 
szegélyezik, a fehérség körülöttünk egyre nő.  Kevés települést látni, 
egy helyen sztélé magasodik, virág- és madármintákkal. Gólya áll 
féllábon egy villanyoszlop tetején, sólyom repül át a busz felett, 
sikerül röptében lekapnom. Egy szép templom – és itt a határ.  
Tilos a fényképezés, de az épületek közt keringő csókacsapatot még 

meg tudom örökíteni. Leszállunk, majd begyalogolunk egy épületbe, ahol az útlevelezés folyik. Ezt 
megúszva, kicsit gyalogolnunk kell, kofferrel, az út ritka rossz, kátyús és sáros. Számos éhes kutya 
lebzsel erre, az egyik olyan erőszakos, hogy egy útitársnőnk átesik rajta. Még szerencse, hogy nem a 
vak komondor volt. Visszaszállunk a buszba, amely továbbvisz pár 
száz méterrel. Itt ismét leszállunk, s várjuk a grúz buszt, Marikával. 
Amikor megérkeznek, elbúcsúzunk Lacitól s felszállunk. Egy havas 
tájképet azért sikerült a határon elkövetnem.  
A grúz oldalon félig kész épületek látszanak, egy épülőfélben lévő 
ház alatt át is hajtunk. Felirat egy táblán: MADATAPA SANCTUARY. 
Valami szentélyre gondolok, itthon, a netről kiderül, a grúz szó egy 
tó neve, az angol pedig itt menedékhelyet jelent.  
Ismét gólyafészek, az egyiküket le is kapom a levegőben, furcsán festenek a havas tájban. A dombok 
alatt egy tó nyúlik el hosszan, kék-szürke folt a nagy fehérben, később sötétzöld erdőfoltok oldják az 
egyhangúságot. Egy félbemaradt hídépítés pillérei sorakoznak egymás után. 
Lefelé ereszkedünk, a hó elmúlik mellőlünk. Egy várrom magasodik, majd leérünk a folyóvölgybe, a 
hídon marhák vonulnak át. Ez már a Kura vízrendszere, a Paravani folyó, később duzzasztógátat 
látunk rajta. Khertvisi váránál megállunk, ez igen fotogén darab, a 
14. században épült. Vagy száz m-rel áll a Kura fölött. Miután
minden lehető képet megcsináltunk róla, lemegyünk a faluba, s
alulról folytatjuk a fotózást. A meredek sziklák mentén felfelé
nézve még jobban mutat az építmény, a falakat kis, kerek bástyák
tagolják, az egész remek súrolt fényt kap. A csipkés falak száz
méternél hosszabban húzódnak a hegytetőn, mögöttük
négyzetes öregtorony emelkedik. A vár egy tartomány helytartójáé volt valaha.
Lenn, a folyón át kétnyílású, kábelen függő gyaloghíd vezet, a középső vasbeton pillér egy zátonyon

áll. A kapuzatok kb. 20 cm-es acélcsőből készültek, a drótkötél 
talán 3 cm átmérőjű. A járófelületet deszkák alkotják, a feljáró 
lépcsős trepni. Ha rámennek, eléggé mozog a szerkezet, sokan 
meg is ijednek tőle. A vízparton 
sárgászöld nyárfák sorakoznak, vidám, 
tavaszi lombjukat átsüti a nap.    
Éppen ideér a csorda, amelyet fenn is 
láttunk, a barna szarvasmarhák a fél utat 

elfoglalják. Fiatal állatok, bocik is vannak köztük, a pásztorok, egy nő és egy 
férfi, szélesen mosolyognak ránk. Megyünk tovább, egy vízmű vezetéke 
nyúlik fel a meredek lejtőn, talán energiát is termel. Egyre sziklásabb vidékre 
érünk, egy látványos kanyon felett vezet az út, majd megérkezünk Vardzia 



barlangvároshoz. Ez úgy néz ki, mint egy hatalmas, 30 m magas és vagy 200 m hosszú ementáli sajt. A 
valahai erődvárost a 12. században, III. György alatt kezdték kivésni a vulkáni tufából, s lánya, Tamar 
királynő idején fejezték be. A hét emelet 3000 barlanglakásában 50 ezer embert lehetett elhelyezni. 
Az 1190-es évek szeldzsuk háborúi idején a királynő udvarával együtt itt élt. Volt itt templom, 

könyvtár, kincstár, fürdők és pékség is.  
A mai nézet tulajdonképpen metszet, mivel 1283-ban egy földrengés 
a harmadát lerombolta, mára mintegy 750 lakás maradt meg.  
Átmegyünk a Kura hídján, leparkolunk, majd tárgyalások kezdődnek 
a kisbuszossal, aki hivatott felvinni a társaságot a barlangok mentén 
kialakított utakig. Mivel csak egy jármű van, két részletben megyünk. 
A két program, az egy- és kétórás közül mi a rövidebbet választjuk – 

ez sem volt könnyű.  
Míg várunk a többiekre, csodáljuk a völgyet: a távolban látszik a szurdok, amely mentén ide 
érkeztünk, felettünk meg a barlangok szája feketéllik. Az út mentén hatalmas sziklatömbök jelzik, 
mekkora omlás lehetett itt egykor. Nagy repedések is láthatók a közel függőleges falakon – reméljük, 
nem most fog ismét megindulni a hegyoldal.  
Az üregek egészen változatosak, van, amelyik csak egyetlen helyiségből áll, mások mögött további 
szobák láthatók, olykor egyik lyuk mögött egy másik, amögött egy 
harmadik tűnik elő. Vannak amorf nyílások, és olyan is, amelyiket 
szabályos boltívvé faragtak, másokat keretként képeztek ki. A belsőkben 
itt-ott kőpadok láthatók, előregyártott bútorként. A szintek között olykor 
újkori lépcsőket, az ösvények mentén korlátokat helyeztek el.  

Egy épített kápolnához jutunk, két, 
egymással szemközti kapuját díszes 
mintával faragták ki, a völgy felé két 
ablaka néz. A falak egy része 
rekonstrukció. A sziklafal némely nézete 
Escher képeire emlékeztet: mindenhonnan mindenhová lépcső 
vezet. A szemközti, zöld hegyoldalon birkák legelnek.        
Az Elszenderülés temploma két, nem egészen párhuzamos fal 

közötti szűk terület, a falakat erősen lekopott freskók fedik. Két, földig érő román ív adja a világítást, 
az egyikben vasgerendán három harang lóg, a boltív felső peremén 
fecskefészkek maradványai. Ezután egészen sötét folyosók következnek, 
majd szédületes kilátás a 100 m-el alattunk kanyargó Kurára. Egyes helyeken 
utólag kibányászott meredek tárókon át kell lefelé ereszkedni, a lépcsők is 
meglehetősen kikoptak már. Nem én vagyok a legrosszabb mozgású, 
egyesek nagyon megkínlódnak a lejtős alagutakban. Akik már lejjebb 
érkeztek, vidáman integetnek fel a lyukakban látszódó lemaradóknak.  
Itt-ott vakolat is van a termek boltozatain, sőt, kivésett fülkék is akadnak – 
ezek lehettek a szekrények. Még mindig irdatlan mélységben látszik alattunk 
az út, amely mintha a szikla alól bújna ki – végül én is leérek, s fotózom 
azokat, akik még fenn járnak.    
Hosszú, enyhén lejtős úton jutunk a parkolóba. Hihetetlen hely volt. Friss-zöld nyárfák, felettük havas 
sziklák. A szurdok visszafelé több napot kap, jól fotózható. 



Tekergünk a szerpentines utakon, lassan ránk sötétedik. Egy helyen két munkagép dolgozik, 
reflektoraik sziklaomlást világítanak meg, igyekeznek az utat járhatóvá tenni. Él a Föld. 
Bakurjániba tartunk, egy 1700 m-en fekvő síközpontban, a Hotel Didveliben van a szállásunk. 
Volt vacsora is. 

04. 27.
Reggel ragyogó napsütés, havas táj nézett be az ablakunkba. Félig kész szállodaépület váza, a
háttérben toronydaru. Reggeli, összepakolás, indulunk tovább. Az
utolsó nap a Kaukázusban.
Borzsomiba megyünk, ez híres gyógyvíz- és ásványvízközpont. A
Borzsomi víz, mely 8000 m mélyből jön a felszínre, az orosz

piacon is igen népszerű, s bár a 
grúz-orosz viszony még elég 
rossz, az ásványvizet már 
beengedik Oroszországba.  
A városon átfolyik a Kura, hídja az Erzsébet-hídra emlékeztet. A 
partmenti park támfalait színes betonvirágok díszítik. Kimegyünk a 

fürdőközpontba, itt teljesen karlsbadi hangulat fogad, az épületek éppen 
olyanok, mint a Monarchia bármely fürdőhelyén: fafaragásos tornácok, 
lodzsák, kékre vagy barnára festve, sötét favázas, fachwerk épületek 
fehérre meszelve, majd mindegyiken akad egy kis tornyocska. A parkba 
hatalmas, vasrácsos díszkapun át lehet bejutni, mögötte jópofa szobor: egy 
pálcikaember fényképez, régi, nagy masinával, fekete kendő alatt. A doboz 
tetején cilinder, azon egy madár ül. Az alkotó valószínűleg ugyanaz, aki a 
tbiliszi hídon a folyóba ugrani készülőket megszoborta.   
A park fő látványossága az ivókút fülé épített üvegkupola, a vasvázát világoskékre festették, ahogy az 
odavezető utat lefedni szánt vasszerkezetet is, ám ennek csak az elejét futja be valami inda, egyelőre 
lomb nélkül. A környéken rengeteg bonyolult inda tekereg a földön, élő plasztikát alkotva. Egy acélhíd 

is tartozik a világoskék rendszerhez, a patak sziklák és épített kőfalak 
között rohan. Sokan töltenek vizet a palackjaikba, van, aki 5-6 litert 
is visz. Később Bálint elmondja, hogy 24 óra után elszáll belőle 
mindaz, ami az értékét adja – most akkor ihatják meg mind a hat 
litert.  
A közelben egy szecessziós kút is van, száraz medencével, mellette 
egy kerek fapavilon, itt egy festő táborozott, aki a fákhoz támasztva 

állította ki a környékről készített műveit. A tag lényegében lezsidózott, megkérdezte: honnan jöttem, 
Izraelből? Persze nem vettem fel, jöhettem volna akár onnan is. Néztek engem már koreainak is, 

ehhez képest ez csak a realitás.  
A főkapun kívül kötélpálya indul a hegyre, az indóház egészen látványos: 
mind a főkötél, mind a felső vezetőkötél egy-egy ferde tető alól indul. Fenn a 
gépházat, alatta a beszállóteret félkörös üvegfal határolja, ez utóbbihoz a 
tetőkkel párhuzamos lépcső vezet fel. A hármas tagoltság, a lekerekített 
formák remekül hatnak, a fehér épület kiugrik az erdő zöld hátteréből, a tört 



üvegfelületek izgalmasan tükrözik a környék egy-egy részletét. Kicsit a potsdami Einstein-toronyra 
emlékeztet – kár, hogy nem működik.        
Itt is hasonló, díszrácsos padok vannak, mint Grúziában vagy Örményországban mindenütt. Egy 
palota nemcsak faragott lodzsáival, de remek kovácsoltvas erkélyrácsaival is kitűnik, s még 
izgalmasabb a lodzsa mennyezete, amely indiai jellegű tükörmozaikjával egészen varázslatos. Arrébb 
egy kőemlékmű, négy hatalmas kereszt veszi körül, ezekre csúcsos tetőváz épült, amelyen újabb 
kereszt látható. Sajnos, nem tudom, mit jelent. 
Még egy érdekes patakhíd: olyan, mintha egy szalagon hurkot csináltak volna, s úgy rakták át a víz 
fölött. A hurok kb. 3 m átmérőjű és alatta a híd tengelye is eltolódik vagy másfél métert.  
Már a buszból fényképezek egy kétemeletnyi színes betonfalat, melyen a folyó hatalmas hullámai és 
pici házak, templomok, szarvasok láthatók. Ezt – gondolom – ugyanaz a 
mester készítette, aki a Kura-parti támfalakat.      
Várak, templomok, leérünk a két Kaukázus közti völgybe, itt ismét az épülő 
Tbiliszi-Kutaiszi autópálya nyújt szakmai élményt. Nagy viadukt pillérei, 
majd egy városkában – talán Szuramiban – ebédszünet. Egy útszéli büfénél 
kötünk ki, ahol elragadó ifjú hölgy a főnök, két fiúnak is dirigál, akik a 
giroszokat, egyebet készítik. Mi is giroszt eszünk, akkora, hogy a fele 

megmarad későbbre. A hely igen eredeti 
dekorációja: egy félbehagyott ház körüli 
deszkakerítésre rossz nadrágokat 
szegeztek ki, megtöltötték őket földdel, és virágot ültettek beléjük. 
Egy farmergatya keresztbevetett lábbal ül valami fotelben, színes 
kendő a derekán, nagy bukszusbokor nő ki belőle. Itt újabb grúz 
larikat sikerült váltanom, majd mentünk tovább. Cölöpöt fúrnak, 

hídpillért betonoznak – épül a sztráda. Beérünk Kutaiszibe, feltűnik a grúz parlament. Ez hatalmas 
üveg félgömb, melyet egy széles fehér szalag mintha leragasztana a földhöz. Az épületet Szaakasvili 
elnöksége alatt építették meg, 2012-ben adták át – a helyén volt II. világháborús emlékművet 
elbontották, ami nagy felháborodást keltett. Abból is botrány lett, hogy a régi, tbiliszi parlament 
épületét kipakolták, majd belülről felújították – ma két parlamentet működtet az ország, s vannak 
olyan pártok, amelyek csak Tbilisziben hajlandók részt venni az üléseken.  
Átbuszozunk Kutaiszin és a környéken lévő Prométheusz-barlangot keressük fel. Ennek az a 
különlegessége, hogy csónakázni is lehet benne – ez azonban nekünk nem sikerült, mivel a járatokat 
árvíz öntötte el és az egészet lezárták. Van másik! – jelentették be vezetőink, és visszagurultunk a 
városba, majd a szintén Kutaiszi környékén található Sataplia-barlanghoz mentünk.   
Mindkét barlang előtt útjelző tábla, amely alul a WC távolságát mutatja (80 m), majd a környező 
fővárosokét, aztán a világ más nevezetes metropolisait, végül, legfelül a 15. tábla a Mars-bázist, 
amely eszerint innen 46 millió km-re esik. Ezt elég szűken mérték, hiszen a Föld és a Mars 
pályasugara között 78 millió km a különbség, így ennél csak nagyobb lehet a távolság. Egy kollégával 
kerestük a mellékest, de nem találtuk, így az erdőben oldottuk meg a folyó 
ügyeket. Ha ez sem stimmel, miért találnák el a Mars távolságát?  
A Sataplia-barlang állatnyomairól nevezetes, a bejárati kapun is 
dinónyomok és tátott szájú sárkányok láthatók, fémlemezből. A nyomok az 
egykori üledékeken járó állatoktól származtak, Nagy, kerek tappancsok 
éppúgy vannak itt, mint kis, háromujjú, madárszerű lenyomatok. Ezek nem 
a barlangban, hanem egy lefedett színben láthatók, akárcsak nálunk, 



Ipolytarnócon (ahová a grúziai ihlet nyomán a következő egyik hétvégén el is mentünk).  
A barlanghoz egy sétaúton lehetett eljutni, amelynek első szakaszát műanyag dinók szegélyezték, 

Stegosaurus, Tirannosaurus Rex, stb., némelyikből már le is törtek 
egy-egy darabot. Majd egy sziklafal alatt húztunk el, néhol 
szédületes kilátás nyílt Kutaiszira s a fölötte húzódó havas 
vonulatokra. Maga a barlang nemcsak cseppkövei, de különleges 
világítása miatt is emlékezetes, a 
lámpák folyamatosan váltottak, kékről, 
zöldre, majd sárgára, narancsra, 

rózsaszínre és megint elölről, sőt, olyan is előfordult, hogy a közeli torony 
ilyen, a háttér meg amolyan színű volt. Egészen meghökkentő képeket 
lehetett így készíteni.  
A barlang után erdei séta következett, melynek során egy pavilonban 
eredeti, vagy legalábbis annak tűnő dinó-csontvázat mutattak be. Utunk 
célpontja egy üvegpatkó-kilátó volt – hasonló a Grand Kanyonbelihez – 
amelyet már korábban láttunk alulról. Előtte egy igen tekervényes, 
modern épületplasztika fogadott minket, a négy, hófehér, egymással összemetsződő parabolaív-

gerenda tartotta a középső platót. Ez is kilátó lett volna, ha fel 
lehetett volna menni rá – ám le volt zárva, ki tudja, miért.     
A patkó igazából három, egymásra merőleges üvegfelület volt 
(felülről kb. ilyen: l_l), az ezeket tartó, két m magas, dupla 
acélgerendákat konzolosan kötötték be a sziklába. A szerkezet 
kinyúlása kb. 8, a szélessége mintegy 15 m lehetett. A korlátok 
fölé még egy arasszal nyúló, 

méter magas üveglap is növelte a biztonságot. A járófelület két 
m széles, az üveglapokra csak papucsban lehetett rámenni, hogy 
ne karcolódjanak össze. Alattunk 8-10 m mélyen látszott a 
terep, sziklák, fák, bokrok. Egyszerre legfeljebb öten mehettek a 
patkóra, eleinte nagy volt a félelem, de azért mindenki 
kipróbálta. A távolban Kutaiszi látszott, a parlament, házak sora, 
mögötte a Kaukázus főgerince. Nagy látvány volt.     
Visszaballagtunk a buszhoz, és hosszas kanyargás után felkerestünk egy nagy boltot, elköltendő 
utolsó larijainkat. Vettünk Dénes fiamnak egy olajbogyó konzervet (az nála mindig bejön), valamint 
több tábla csokoládét (az meg a többieknél), végül grúz teákat, ami ma nehezen hozzáférhető, mivel 
a fő teatermő vidékek Abháziában vannak, amelyet az oroszok 2008-ban elszakítottak.  
Aztán megérkeztünk a GORA HOTEL-hez, (ami oroszul hegyet jelent), az igen szűk parkolóhelyre Misa 
nagy közdelem árán tudott csak beállni, tapsot kapott, mint a pilóták leszálláskor. A kerítésfalon két 
fóka lubickolt a tengerben, fölöttük szivárvány íve húzódott, a levegőben sirályok, a parti hegyeken 

szarvas és zerge – volt itt minden, színes vakolatból, képeskönyv-
stílusban kialakítva.   
A szálloda félig kész, lift nincs, a teraszon a burkolat hiányzik, 
egyes részeket elkerítettek – sebaj, a szobák jók, s a kilátás pazar. 
A szemben lévő dombon óriáskerék áll, kivilágítva, az alkonyban 
kigyulladnak Kutaiszi lámpái.  



Elkértem Bálint és Marika imélcímét, én meg a magamét Csabának adtam oda, akivel rendesen 
együtt maradtunk le a csoporttól, fotózás végett (bár ő nem veszett el). Arra kértem, hogy Mtcheta-i 
képeit – ahol én nem jártam – küldje el nekem. Laci címét még Örményországban megkaptam. A 
képek elemzése során felmerülő kérdéseimet ők válaszolták meg, mint helyi szakértők. Csaba meg 
elküldött vagy 150 képet a város látnivalóiról, amit én a róla és családjáról készült képeimmel 
viszonoztam.     

Vacsora, lefekvés 10 óra körül. Kettőkor telefonos ébresztő, gyors pakolás, még egy búcsúkép 
Grúziáról: csak a sárga fénypontok világítják meg a várost. Irány a repülőtér, félálomban érkezünk ki, 
becsekkolás, röntgen, stb. Az olajbogyót a kézitáskába tettem, el is vették szerencsésen – ki tudja, 
miért? (Pesten vettem helyette magyar csomagolásút – igazi meglepcsi Grúziából.) Várakozás, 
beszállás. A kaput 4.40-kor zárják, a gép 5.10-kor indul – nagyjából be is tartották.  

Magyar idő szerint 6 óra után, amúgy háromórányi repülőúttal megérkezünk Ferihegyre. Két hajnali 
fotó, a nap átdereng a felhőkön. A kofferünk elsőként jött ki – ilyen nem esett velem fennállásom 
óta. Még egy eredmény: nem vesztettem el semmit az úton. 

Búcsú mindazoktól, akik lőtávolon belül vannak – Bálint végigjárja a termet, s mindenkivel lejattol, 
akit elér. Airport Minibusz – István utca.  

Minden külföldi út csak fokozza bennem a kíváncsiságot, mindig olyan történetekkel és látványokkal, 
tájakkal és épületekkel találkozom, amelyek újabb és újabb helyek felkeresésére ösztönöznek. A világ 
megismerésének sosincs határa, folyton mennék tovább, még ezt is, még azt is látni szeretném. A két 
kaukázusi ország is csak növelte bennem az érdeklődést, hiszen ennyi idő igazán kevés ekkora terület, 
ennyi régi história megismerésére. Szívesen visszajönnék e tájakra, vagy a szomszédba, további 
élményekért, elmélyedni a népek, országok történelmében, művészetében, mai életében. Mindenre 
persze nem futja az ember idejéből és erejéből, de amire igen, azt meg kell ragadni. Rajtam nem 
múlik.        


