
Kapuzárási pánik? Dehogy! Csak egy jót akartam 
bringázni. 2020. január 9-én reggel 6-kor meg-
állt kezem munka közben és felnézve azt mond-
tam, menjünk Grúziába! A vírus aztán egy évvel 
későbbre tolta az egészet, hogy 2021-ben már 
egy egész hónaposra bővített élményözönnel, 
sokkal alaposabban megtervezve induljak el és 
a legvégén megünnepeljek egy kerek évfordu-
lót is. Egy átlagos gyári melósként ajánlom ezt  
a kötetet mindenkinek, aki tud és mer álmodni,  
de annak is, aki nem, valamint azoknak a drága  
embereknek, akik valamilyen formában segítet-
tek a kaland megvalósulásában vagy szurkoltak 
a sikeremért.

:

● 2 510 km 

megtett távolság

● 35 000 m szintemelés 

● 1 defekt 

● 1 készlet első tárcsafék betét 

● 600 GB videóanyag 

● 3 orrba rúgott

támadó kutya
Ára és eszmei értéke:
megfizethetetlen
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Előszó helyett

Rendhagyó előszót olvashatnak, ugyanis nem a szerző, az élményeit elmesélő 
Áfonya írja, hanem egy olyan valaki, aki egy személyben munkatárs/barát/bringa-
társ és a könyv kivitelezője, tördelőszerkesztője.

Egyrészt azért vállaltam e könyv nyomdai előkészítését, mert egy ilyen hosszú,  
változatos és izgalmas út megérdemli, hogy ne legyen az enyészeté az online  
felületen, hanem egy időtállóbb formában, szépen kivitelezve akár a dédunokák is 
olvashassák, hogy az idős elődük milyen tökös legény volt fiatalabb korában.

Másrészt pont ez az a munka, feladat, amit a szakmámon belül a legjobban  
szeretek és sajnos elég ritkán van lehetőségem gyakorolni: utazással, biciklizéssel 
kapcsolatos anyagot tördelni nagy mennyiségű képanyaggal, maximális alkotói 
szabadsággal!

Ez a hatalmas fotóállomány amúgy a napi leírások mellett még nagyobb átélést 
biztosít az egy hónapos történetbe, nem kell teljesen a képzeletükre hagyatkozni, 
minden fontosabb élmény és tájleírás mellett ott van a képanyag, sőt helyenként 
panorámaképben is lehet gyönyörködni az oldalpárok alján.

Tehát kalandra fel! Ajánlom a könyv lapozgatását egy kényelmes fotelben elhe-
lyezkedve, hogy kicsit kilépjünk a mókuskerékből és bepillantást nyerjünk egy kevés-
bé ismert, távoli kelet-európai ország, Grúzia látványosságaiba és mindennapjaiba, 
lakosainak életébe Áfonya szemén keresztül. Remélem, sikerült a szaktudásommal 
és ízlésemmel hozzáadnom egy picit az olvasás élményéhez!

Bihari Péter
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2021.08.09-10. Kutaiszibe átszállással

Másfél éves tervezés, szervezés, várakozás és izgalom ért egybe tegnap, mi-
kor a transzfert vártam. Amit előző héten nem tudtam a szállító cég ügy-

félszolgálatánál elintézni, a sofőr lazán bevállalta és az eredetileg megadott bu-
dapesti cím helyett kitért a főváros mellé értem. Máris kivehettem a gondosan 
berakott dobozt az autómból. Más utasa egyébként sem volt, de így nem kel-
lett megrakott dobozommal elautózni a reptér közelébe és egy hónapig az ele-
mekre bízni a kocsit. Bevette a városon kívüli részt is a kettes díjzónába és meg 
volt oldva. Csak a különbözetet kérte a másikhoz képest. Első utasként értem az 
indulási oldal pultjaihoz bő 2 órával az ellenőrzés kezdete előtt. A reptéri szol-
gálatot fiatal lányok látták el, egyikük megszólított, pár mondatot váltottunk.

Lassan jöttek a népek, én meg úgy tologattam a méretes dobozt a hordárko-
csin keresztbe téve, mintha ikreket altatnék séta közben a kihalt csarnokban. 
Messze még a normális forgalom.

Aztán sor került a többlépcsős beléptetésre. Az elsőnél már búcsúztam is a 
bemondásra felírt 31 kg-os felszereléstől. Az a hordár vitte el, akit 17 hónapja 
kérdeztem a bringaszállítás gyakorlatban alkalmazott szabályairól a küldetés 
első tervei idején. Hatizsákom sem kellett gyömöszölni 20 cm x 30 cm x 40 cm-es 
keretbe, nem érdekelt senkit.

A biztonsági ellenőrzés és a hatósági következett minden probléma nélkül. 
Végül a kapunyitásra várt immár együtt a teljes utazóközönség. 23 óra után azt 
is lezavarták s mindenkinek lapos buszokba kellett szállni, amik a betonon ránk 
váró repülőgéphez vittek minket.

A fedélzeten némi öröm volt számomra, hogy oda nem foglaltam kívánt he-
lyet, mégis elölre és ablak mellé sorsoltak. egy a kettőhöz volt rá az esélyem.  
A fokozódó izgalom és meleg közben kaptuk az infót, hogy van egy kis prob-
léma. Hát jó volt ezt hallani még a földön. Végül visszahurcoltak a váróba és 
fél kettes indulást emlegettek. A hivatalos értesítést egyébként 10-én délután 
kaptam meg erről emailben! Mindezt Messengeren írtam is Lindának, aki uk-
rajnai születésű, orosz anyanyelvű magyar utazásszervező Tbilisziből és másfél 
éve vagyok vele kapcsolatban az utam miatt.

De akkor már nem volt gond és tudtam, hogy az ablakot nem csak támasz-
kodásra fogom használni. 2 óra 45 perces utunkat világosban fejeztük be.  
A 2012-ben magyar cégek bevonásával tervezett és épített, Építő Dávid királyról 
elnevezett reptér tornya tövében parkoltunk le, mely 58 méteres magasságával 
5. legmagasabb a világon.

Az úti okmányok és az oltási igazolások ellenőrzése itt is gyorsan lement a 
több ablaknál. A bringát egy másik szalag hozta, nem a kézi bőröndöké. Do-
bozán jelentős nyomokat hagyott a többszöri be- és kirakodás. Inkább nem 
is akartam arra gondolni, ettől mi történt belül. Kellett egy kis idő, míg rájöt-
tem, hogy itt a transzfer nem keres engem, így én léptem oda egy kisbuszhoz, 
ami egyből találat lett. Addigra a vendégház tudta a késésem, de nem tőlem!  
Ez is durva lesz!
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Az első WizzAir-gép

Bringa a dobozban a reptéren
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Az említett Linda, azaz Szabó Melinda hívta őket a grúz éjszaka közepén. Lin-
da annak idején ajánlotta nekem Kutaisziben a Hotel on Gorát a Belvárosban 
bezárt Gelati Guesthouse helyett. Úgy tudtam, oda is foglaltam, mert a tisz-
tán ukrán Natalya egy szóval sem említette, hogy nem ismeri Lindát, akire a  
Bookingon üzenve hivatkoztam. Tegnap viszont Linda hívott, hogy gáz van, 
mert a Hotel on Gorát bezárták hirtelen. Mondtam, ez fura, mert folyamatosan 
kapcsolatban vagyok velük. Akkor derült ki, hogy én nem a hotelbe, hanem 
a Guesthouse on Gorába foglaltam. Az meg nagyon is rendben van! Most is  
onnan pötyögök.

Ha pedig így kapcsolatba került a két honfitársnő, Linda jó szervező módjára 
önként adta tovább az infókat minden anyagi érdek nélkül.

Pár alkalommal néztem a helyet a Bagrati katedrális közelében, így simán fel-
tűnt, hogy a fiatal sofőr túlgurult a Rioni partján egy elágazásnál. Megfordulás 
után felfelé mentünk a kaptatón, majd egy helyen hirtelen megálltunk s máris 
az utcán találtam magam viseletes papírdobozommal. A megfordulásból felém 
robogó kisbusz ablakán beszóltam, hogy ez nem a 13, hanem a 19, mire ő a 
másik oldali 12-est mutatta, majd gyorsan elhajtott. A valódi cím előtt is elég-
gé el voltam veszve. A dobozba már olyan mélyen lehetett nyúlni, hogy brin-
gám vázába kapaszkodva cipeltem az egészet. Azért ez feltűnt pár helyinek és 
készségesen beirányított egyikük a helyes kapu elé ott rögtön. A csengetésre 
bebocsátást nyertem. A ház ura Koba, aki elmesélte, hogy ez a Jakob változa-
ta náluk, én meg tudásom fitogtatva rávágtam, mint Sztálin munkásmozgalmi 
neve. Volt egy átsuhanó érzelmi hullám a korombéli ember arcán, hát a jó grúz 
első lehetett, aki annak keletkezése helyén meghallgatta a saját himnuszukat az 
én előadásomban. És életben hagyott. A bringát ének alatt is szereltem, majd 
kompresszorral együtt lőttük be a guminyomást.

Ezalatt Natalya pazar reggelit készített csak nekem. Gazdag rántotta volt a 
terülj, terülj asztalka központi helyén. Képem nincs, a videóban meglesz, nyu-
galom! Képtelen voltam mindent megenni. Szedtem ebből is, abból is. Lefekvés 
előtt a teát választottam, amiből egy filter is méregerős italt adott és gyermek-
kori emlékeimet is vissza, amikor a barna dobozos csomagolásra már a végén 
utálattal néztem és a Lipton aromájáért epekedtem. 

A vetett ágyon már nem sokat forgolódtam, két órára kivontam magam a  
város délelőtti életéből.

Koba és Natalya akkor mentek valahová, mikor felöltözve kinéztem az udvar-
ra. 10 éves ikreik és a férj anyja maradtak itt, no meg a macskák és Lucky, a  
mittoménmilyen terrier(ecske).

Úgy osontam ki a házból és a kapun, navigációval megerősítve. Gyorsan a 
közeli zöldségpiac forgatagába csöppentem a folyó túlfelén. Adta magát, hogy 
a listába sorolt dolgokat itt vegyem meg. Először pénzt váltottam. 300 euróért 
1050 larit kaptam. Majd a helyi árakkal ismerkedtem. Hatalmas mázli, hogy a lari 
kicsit jobban romolva beállította a 100 forintos szintet, ami miatt álomszerűen 
könnyű az átváltás. Az első vegyesbolt után láttam, hogy nem lesz egyszerű 
beszerezni mindent, mert például folyékony mosószer a legtöbb helyen nincs, 
kis kiszerelésről meg ne is álmodjak!
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Kutaiszi piac

Híd a Rionin
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(Hopp, most esik!)
Ismét sok séta kellett az adtatforgalmat adó SIM-kártya felleléséhez. A kiné-

zett Magti nevű szolgáltató második találata a navigáción oké volt, de a ve-
vők az utcán vártak sorszámmal. Mellette egy darazsas dizájnú, Beeline név-
re keresztelt hálózat üzlete üres volt. Még jó, hogy a nyüzsiset választottam, 
arról csupa jót olvastam. Például 20 gigabyte adatot 3000 forintért adnak egy  
hónapra. Közben Katica Tanya Patca feliratú pólóban magyar lépett mellém, 
mire dicsértem a helyet és az első negyedévben már háromszor is felkeresett 
Zselicet.
- Azt tudod, kié a hely? - kérdeztem.
- ?
- A vaselines csőmászó sógoráé.
- Azt sejtettem, hogy NER-es az illető, úgy öntik bele a lóvét - így ő.

A pultnál aztán teljes szolgáltatást kaptam. Kérésre a kártya cseréjét és min-
den beállítást elvégzett a hölgy. Vígan küldözgettem szét addigi legjobb felvé-
teleim a Kolcsisz-kút közeléből. A víz a környéken talált aranyleletek figuráiból 
nagyitott szobrok között zubog. Azután a Rionin át a közeli hegyre vivő kabinos 
kötélpálya lenti állomásától egy másik piacra mentem, de semmi extra. Másik 
úton elindultam visszafelé. Megelégedtem egy kisebb szappannal a mosás-
hoz, és pár instant leveses tészta is került a fogyó Borzsomi gyógyvíz mellé.  
Ez az ország fő export terméke, a teljes keleti exszovjet régióban veszik.  
Valamelyik keserűvizünkre hasonlít leginkább és a forrása a túra végén útba  
fog esni. Bemenni nem akartam, de a híres Bagrati katedrális mellett kötöttem 
ki és kíváncsi voltam, mi miatt került veszélybe az UNESCO listáján. A turiszti-
kai kiadványokról lemaradt, ott azonnal láttam. A felújítás nélkül viszont ma is  
csak egy régi, tovább pusztuló romhalmaz volna. Nekem tetszik az ősi és a  
modern kor építészetének ötvözete. Valamit hozzá is akartak tenni talán.

Éhesen tértem vissza a vendégházi szobámba. Viberen szóltam előtte, hogy 
nem tudok bejönni. A kapucsengőről megfeledkeztem.

(2 óra van. Megébredtem. Elállt az eső.)
Még feltettem a zászlóm a bringa hátuljára és töltésre, amit kellett.

Natalya bozs nevű grúz étellel várt asztalhoz. Sült csirkedarabok tört mogyorós 
lében. Mellé Koba bora, saláta, kukorica kenyér és sajt volt választható a tört- 
krumplis körethez, amire kaprot szórt.

Fürdés után írni kezdtem, de Moszkvából a holland Henk barátja hívott  
Messengeren és már nagyon akart velem beszélni, mert néhány éve járt itt.  
Én csak írni akartam vele, nem tudtam, hogy ilyen jót dumálunk majd. Hó-
napokkal ezelőtt ígérte az elménybeszámolóját. Azon nagyot nézett, hogy  
már belevágtam, azt hitte, később jövök. Pont Abháziát ecsetelte, de mondtam, 
a szakadár helyeket kihagyom. Felesége orosz, múltkor is egy utazásuk miatt 
nem tudott mesélni.

A mai terv adott, csak kicsit később kell indulni, mert még a hiányzó  
felszereléseket be kéne gyűjteni. A legfontosabb a hálózsák, mert éjjel már  
kellhet.
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Kolcsisz-kút

Grúz vacsora
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2021.08.11. Máris egy megvágott nap

Reggel 6 körül tértem magamhoz. Halkan összeszedtem a dolgaimat és le-
mentem az udvarra. Natalya kérésemre 7 órára készült a reggelivel és na-

gyon vártam, hogy addigra meg is éhezzek a bozs után. Kávét kértem feketén 
s míg iszogattam, a nyugati eget kémleltem. Fenyegető fellegei az esti esőnél 
durvábbat ígértek.

Aztán asztalhoz hívott a ház asszonya. Ismét pazar látvány és izgató illatok 
fogadtak. Palacsinta, dzsem, sárgadinnye, saláta és a sült krumplira sütött to-
jás mind rám várt. Az öntetet grúz recept szerint Natalya főzte zöld szilvából 
fokhagymával és fűszerekkel. Savanykás íze helyett ketchup jobb lett volna, de 
csak semmi berögzött szokás! Nem otthon vagyok. Közben ismét jó hangulat-
ban tudtunk beszélgetni mindenről. Saját szedésű gombájára és az este befő-
zött sűrített paradicsomára lehet is nagyon büszke!
A szállásért és a három pazar étkezésért 80 larit kért összesen. Természetesen 
az út végén már közvetlenül őt keresem, nem kell kiközvetíteni őt súlyos száza-
lékokért a Booking.com-nak.

A felszerelkezéssel nem kapkodtam, hogy nyitott sportboltokat találhassak, 
és a leesett eső nyomai felszáradjanak, de lassan készen lettem. Addigra Koba is 
lejött. Benne voltak a buliban, kamerám előtt közösen köszöntek el és borral és 
csacsával várnak vissza a szülinapomra szeptemberben.

Első utam a már taglalt Bagrati katedrálishoz vezetett, mert tegnap nem volt 
elég szufla hozzá a kamerában. Nagy csapat kóbor kutya fogadott vidám uga-
tással, de nem reggelit láttak személyemben. Belépőjegy váltása nélkül jutot-
tam az udvarba. Egy tabló a felújításáról szólt, a problémákról ezzel kapcsolat-
ban hallgattak.

A városban keresni kezdtem a Koba által említett sportboltot. Nem jó irány-
ból, de emiatt kikötöttem a nagy király, VI. (Építő) Dávid szobra alatt a vasúti 
pályaudvarnál. A Tamara királynő útján meg bejutottam a tegnap bejárt bel-
városba és leesett, hogy Koba ahhoz a bolthoz küldött, aminél tegnap és ma is 
jártam már. Kempinggáz a Google szerint pedig ott van, ahol leereszkedtem a 
hegyről. De nincs. Ami hiányzott még, az a kompresszor az összes benzinkúton. 
Tegnap csak érzésre tudtuk fújni a gumikat. Csomagolás előtt le kellett engedni 
mindkettőt a raktér vákuumja miatt. Megindultam déli irányban és egy gumis-
nál belőttem a lehetséges maximumra. Tölgyerdőt, autópályát és duzzasztó-
gátat érintve érkeztem falvak láncolatához. 14 kilométeren házak és kerítések 
közt tekertem Bagdatiba. Na, ki született ott? Nem a bagdati tolvaj. Nyikolaj 
Nyikolajevics Majakovszkij 1893-ban, akiről az átlag magyar ember annyit tud, 
hogy előzőleg az ő nevét viselte a pesti Király utca. Tisztán orosz volt ő, csak  
erdész papája volt odavezényelve. Annak halála után haza is cuccoltak.  
Moszkvát 39 éves koráig bírta, meghalt. Egészen a város felső végén a kul-
túrház homlokzatát filmeztem az író táblájával és a szülőháza képével, mikor  
egy nő nagy flakonokban vizeket hozott előre. Utána is mentem, mert for-
rásvizet sejtettem. Igazam is lett, de akkor megláttam, hogy a szülőház is ott  
van hátul.
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Grúz larik

Pici paci

Bagrati katedrális
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Hamarosan völgyet váltott az út és a magasba törő hegyek felett baljós fellegek 
kavarogtak és morogtak. Pedig nagyon jól esett megkezdeni a mászást Sairme 
felé. Jó úton lehet gyűjteni a szinteket, amikbôl addig nem sok volt. A kitörő 
vihar elől talán jobb lett volna Bagdatiban maradni, de első sóhajomra már-
is egy beálló mellett vitt el utam 32 0C-os melegben. Kihagytam. A következő 
alá már beálltam, mert a nap elé kúszott a fergeteg. 2 perc múlva rendesen 
esett. Fél óra után tovább tudtam menni, de hamarosan nyakamban érezhet-
tem a következő hullámot és én akkor azon pattogtam, miért kell mindjárt az 
első napon úgy járnom, mint Korzikán, noha olvastam előrejelzést még otthon 
is, ami semmi jót nem ígért napokon át. Megálltam és a cipővédőt felrángat-
tam, kézikamerám ment a hátizsákba, amire huzatot húztam. Egyebet nem 
vettem fel, melegem volt. Annyira messze voltam minden településtől, hogy 
nem reméltem búvóhelyet, aztán egy forrással szemben mégis volt egy. Beáll-
tam és pár percre rá leszakadt az ég. Jéggel. Egy grúz autós kiszállt, hogy vizet  
töltsön kannájába. Rettenetes kőműves dekoltázst villantott. A bajt tetézte, 
hogy műanyag kannáját felborította az eső, ezért kiállt tartani azt, ez alatt telje-
sen elázott. Az i-re a pontot a póló levételével tette fel, mert még mindig nem 
tudta, hogy kivan a fél valaga.

Háromnegyed óra után én is szabadultam, amint a dörgés elég távol került. 
A Kis-Kaukázus neves gyógyhelyéhez közeledtem és a táj egyre vadabb 
arcát kezdte mutatni. Elálló szóval forgattam fejem és rajta a kamerát.  
Új Szairme arabos hangulatú fürdője mellé érve már azon agyaltam, hogy egy 
kaja után átgondolom további utam. A város szélén éppen a hangos, gyógy-
vizét palackozó gyárnál jártam, amikor a másik oldalról éltes grúz integetett, 
menjek fel hozzá. Egy apró kirakodóvásár mellett beszélgetve szobát kínált 
1000 forintért. Hagytam magam rábeszélni, ugyanis Szairme felett vége az 
aszfaltnak, az eső nem tett jót az útnak, amin még vagy 20 kilométer várt 
rám a hágóig, ami világosban talán meg sem lehetett volna. Meg a lejtő a 
másik oldalon.

 76 km távolság és 1090 méter szintemelés a végét jelentette az alig elkez-
dett tekerésnek mára fél 5 után nem sokkal.

Vettem egy sertésvagdaltas konzervet meg egy kisebb fehér kenyeret és a 
társaságában megvacsoráztam. Hol volt ez Natalya terülj, terülj asztalkájához 
képest!? Még akkor is, ha csak 700 forintnyi lariba fájt. Viszont egy sör jól esett 
volna, de nem volt. Hamarosan előkerült viszont egy kétliteres boros flakon, de 
annyi nem kellett. Liter sem. Felet mutattam, de nem tudták megoldani, a ho-
zott bögrémbe nem akarták tölteni. Végül lett valahonnan (a szemétből?) feles 
kólás. Kár. A kapott vörös lében 500 forintért úszik a mag és a szőlőhéj. Nem 
csak átfejtve, de még szűrve sem volt az ízre azért nem vészes ital.
Pici szobámba betoltam a bicajt és letettem magam, nehogy újabb durvaságot 
akarjanak rám sózni az este folyamán Azt hittem, csak az üzem zaja fog beszű-
rődni hozzám, de élénk közösségi élet indult az ajtóm előtt sütéssel, iszogatás-
sal. Lassan mehetne mindenki a... saját ágyába.

Hoppá! Nem grúzok, egy lengyel bringatúrás csoport!!!
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2021.08.12. Gyógyvizek rázós útja

A reggel sem kezdődött jobban, mint ahogy az este végződött. Ablakom ajtóm 
előtt gyülekező, talán a templomba készülő idős asszonyok csoportja vert fel 

virradat előtt. Nem bántam, inkább menni akartam, nyomasztott a csúszás.
A zsíros öreg jött, tartotta a markát.
- 10 lari - mondta.
- Igen - feleltem.
- És öt nekem - tette hozzá.

Már meg sem lepett az újabb lehúzás, ellene tenni meg nem tudtam, mert 
nem volt tízesem, húszasból kellett visszaadnia. Egy éjszaka alatt 50%-os drá-
gulás. Remélem, később a lengyelek jól megverték, ha velük is megpróbálta. 
Cserébe jól kiröhögtem, amikor kispályás kocogást mímelt előttem. 5 méter 
oda, 5 vissza. Ebből néggyel meg egy nyújtózkodással mindent megtett az 
egészségéért erre a hónapra és még videóra is vettem. Egyébként este még 
kiszagoltam, mikor rájöttem, hogy szláv, de nem orosz hangoskodást hallok. 
Kölcsönös üdvözlés után ők továbbra is jól elvoltak egymással öten, nem érde-
keltem őket.

7 óra után nem is vártam meg, mikor beszélgetni ment az öreg grúz, búcsú 
nélkül otthagytam a rakást, akár csak a moslék borát. Valószínű, hogy visszaönti 
a többihez. Mi van, ha már párszor visszaöntöttet kaptam én is?

A dübörgő palackozó mellett balra fordulva követni kezdtem az üres flako-
nokkal a kezükben sétáló embereket a település belsejébe, a zúgó Bostania 
folyásával szemben. Egy kanyar után Ausztriát idéző látványt nyújtó utcakép 
fogadott sokemeletes szállodákkal és szolgáltatók épületeível, hegyoldalra 
kúszó járdákkal, virágos közterülettel. A hely még nem akadálymentesített, de 
találtam viszonylag könnyen bevállalható hidat is, melyen az ivócsarnokokhoz 
juthattam megrakott bringámmal.

Négy, csapott hengerre formázott épület várta az ivókúra résztvevőit, látszat-
ra véletlenszerűen számozva. Gombok nyomására lehetett a szivattyúval érke-
ző italból a választható mennyiséget kérni decitől kettő és félig. Sorra mindből 
kóstoltam, majd az utolsónál mindkét kulacsot teletöltöttem.
Még tettem egy sétát a parkban a már megszokott kedves kóbor kutyák gyűrű-
jében és a felső végen meglátott kávézót vettem célba, hogy a pékbolt 8 órás 
nyitásáig koffeinnel frissüljek.

Bent köntösben zilált hajzatú szőke hölgy mozgott, akinek intettem. Ajtót 
nyitott és lebeszéltük a törökös kávét. Helyet nézve a terasz legtávolabbi sar-
kában gravel és montis bicajokat pillantottam meg lezárva. Az egyik tulaja ha-
marosan hozta motyóját és örömmel fedezett fel engem. Nyúlánk skót fiú volt. 
Ő is kért két kávét, asztalomhoz invitáltam, beszélgetni kezdtünk. Zugdidiből 
indultak és Felső-Szvanétiben azt az utat járták végig, ami az én tervem is. Egy 
magyar csoport leírásából annak idején elsőként voltam informálódva róla és a 
túrám biztos pontját jelenti azóta. Előző délután még a nagy eső előtt értek ide.  
Miután túratársa is leült enni, tőle nem fogadtam el a kínált pékárut, 5 larit fi-
zettem a kávéért és magam mentem érte vissza a bolthoz. Végül egy stanglival 
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és kettő croissant-tal készített guszta szendvicset vettem összesen 24 lariért. 
Tudom, nem volt olcsó, de ez egy puccos hely, köze nincs az alvég sufnijához, 
ahol az éjszaka telt.

Míg a fiúk szerelkeztek, bekaptam egy szendzsót és készültem a közös indu-
lásra. Előre szóltam, menjen csak mindenki a saját ritmusában. Úgy is lett. Szó-
val hamar magamra maradtam hátul, miután a várt módon az aszfalt elfogyott, 
de ez így volt normális. Ciki csak az lett volna, ha az ágyban hagyott lengyelek 
is beérnek egyszer. Ilyen nem történt!

Folyamatosan 6-8%-kal emelkedő, a tegnapi zuhé nyomait viselő köves föl-
dúton haladtam. Kanyargott jobbra és balra. Látszott, hogy valamikor a hegyol-
dalból vájták. Néhol az alapkőzet maga volt megfaragva alattam. Minimális for-
galom jellemezte a teljes szakaszt. Az első órában csak egy autó jött hátulról, egy 
szemből. Meg két marhacsorda. Az egyik távoli kolompolására azt hittem, jönnek 
a lengyelek. Hangos gamardzsoba(grúz üdvözlés), és a szokásos ot kuda és Veng-
rija (oroszul honnan? Magyarország) párbeszéd után mindenki ment tovább.

Később az autókból dudáltak üdvözlés képpen rengetegszer, minden har-
madik kérdezett hol angolul, hol oroszul. Nem egy alkalommal is komoly be-
szélgetés lett megállás után. Közben nyílt a panoráma és fölém ezer méterrel 
magasodó csúcsok tornyosultak. Tetejüket alpesi legelő borította, néhol szikla. 
Már 4 órája másztam így, ám nem egészen 20 kilométert haladtam a kellemes 
napsütésben, amikor átgondoltam, mi lett volna, ha tegnap délután ötkor még 
nekivágok. Mi lett volna, ha nem esik és időben indulok tovább Sairméből, 
ahogyan azt terveztem. Ekkor még az utóbbit elfogadtam, de az esők és kény-
szerpihenők utáni start marhaság lett volna. Nagyon jó döntést hoztam, emiatt 
sokszor megveregettem a vállam.

Általában személyautók, ritkábban kisbuszok jöttek, de egyszer egy dobozos 
kisteher is velem azonos irányban. A sofőr dudált és intett, pakoljak fel, üljek 
be. Szívemre tett kézzel jeleztem, hogy erő és lélek visz fel, nem akarom elkum-
mantani a munkát. Úgy 80 méterrel feljebb mégis nyílt először a fülke, majd a 
raktér ajtaja. Őszes, derék ember nagy vödréből kerek körtét és szilvát kínált. 
Hálával fogadtam és tettem az egyik zacskóba, amit valahol vásárláshoz adtak. 
De egy-egy maroknál nem állt meg, tovább keresett és pakolta púposra a há-
tizsákom, hiába tiltakoztam hálálkodva. Beszélgetésünk végén őszintén dicsér-
te oroszom, ami fokozatosan frissült fel 31 év szándékos feledés után.
Még sokáig láttam, hol döcög tovább a messzinek tűnő hegyoldalban a hágó 
alatt, úgyhogy leültem ebédelni dél körül az addigra fátlan 1800 méteres ma-
gasságban egy tanya közelében. Egy pityókás paraszt poroszkált felém és 
nem sokon múlt, hogy intésre emelt karja miatt egyensúlyát vesztve a mélybe  
zuhanjon.

A hegyen álló kereszt alá érve feltűnt, milyen gyorsan telik fel minden völgy 
felhővel mögöttem, amerről jövök. Nyugtalanító felismerés volt, hogy jön az 
újabb adag. Végül 2200 méter körül megvolt a hágó és immár a Borzsomihoz 
tartozó nemzeti park területén ereszkedtem. Bő 5 óra telt el a reggeli indulás 
óta, úgyhogy előző este 10-kor lehettem volna itt! De lefelé sem volt egyszerű! 
Órákon át kellett a rázós úton jól engedni fékkel a megrakott bicajt. Újabb elis-
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merő, kedves szavak az autósoktól vagy csak lelkes dudálás. Csaknem 2 órával 
később gurultam be Abasztumaniba immár aszfalton, ami kénes gyógyvízével 
és klímájával valaha szovjet katonák gyógyulását adta. A hegy déli oldalán egé-
szen más éghajlat fogadott. Mediterrán meleg volt. Csillagvizsgálójához a kö-
zeli kemping miatt terveztem felmenni. Azonban csak egy sparos bevásárlásra 
álltam meg. Gabonás kekszek és első grúz söröm tetézték szilvás terheim a há-
tamon. Addig kerestem megfelelő helyet a sörivásra, amíg a jellegtelen várost 
teljesen sikerült elhagyni. Ha így történt, hát nem bántam. Sem a fürdő, sem 
Tamara királynő erődje nem lett kipipálva, helyettük két faluval arrébb egy be-
zárt kisbolt előtt vettem elő utolsó szendvicsem és a sört. Azon nyomban ott is 
termett a szomszéd háztól egy ráérő alak. Kedves volt és kérdezte, szívok-e fü-
vet, mert ő igen. Mindenáron be akart hívni magához, de időhiányra hivatkozva 
nem akartam semmit nála.

Nyílt a táj, mielőtt a Batumi és Ahalcihe felé elágazó úthoz értem és az esők 
sorozatát láttam a környező hegyeket verni. Ismét versenyfutásban voltam, 
hogy beállóval rendelkező falut találjak. Mikor megeredt, meglett a beálló is. 
Egy forrás mellett egy tető alatt közösségi padokon dominózni és táblajátékoz-
ni lehetett. Ahogy elment a hullám, nyomtam is tovább. Azután már minden 
irányban csak a szürkeség, csapkódó villámok és távoli települések voltak. Erő-
sen koncentráltam, hogy ismét szerencse érjen és amint az elmúlt két napban 
megtörtént, a legnagyobb szükségben elém kerüljön a menekülés lehetősé-
ge. Egy benzinkút lett az. Széllel és pásztázó esővel ért oda a zivatar. Csaknem 
egy óra után elállt annyira, hogy megindultam nyugati irányban. Lassan kiér-
tem a felhő alól. Fél hétkor hotelt néztem, de nem tetszett a hely, ahol a bi-
cajt hagyhattam volna. Egy sekély folyó mellett már arra gondoltam, jön egy  
kétezer méteres hágó, amire már nincs hangulatom felmenni. 1000 méter szint  
9 kilométeren. Neee!

Ezalatt levágtam egy tervezett kitérőt, mert nem akartam Zarzma faluba  
bemenni. Éppen nem érdekelt a temploma. Viszont az út meredek emelke-
désnek indult. A tervezett útvonal becsatlakozásánál megláttam egy friss  
Guest House feliratú táblát Zarzma felé mutatva s én gondolkodás nélkül  
hagytam el a főutat.



19

Túl a hágón

Zileken üzen a régi rendszám



20

Itt a falu közösség segített a házigazda előkerítésében. Bő fél óra után a sá-
ros úton egy harmincas fekete fickót követtem. Igazán szívélyes a kapuban lett, 
ahol egy öreg, még kedvesebb úr is fogadott. Így ismét orosz társalgás indult. 
A környékhez és az alsó szinthez képest is meglepő kinézetű vendégszintre ve-
zettek. A szavam is elállt a frissen parkettázott és lambériás résztől. Bár nem kér-
tem, tepsis krumplit és nyers uborkát kaptam. Hamarosan víz, aztán meleg víz is 
lett és én királynak érezhettem magam két nap után fürödve és borotválkozva.

 87 km-t és 1900 méter szintemelést csináltam.

2021.08.13. Volt egyszer egy Vadkelet

Fél 4 körül hagyományosan megébredtem és befejeztem az előző napi él-
ménybeszámolót. 5 körül még vissza tudtam aludni, az eső is tovább állt, 

csak villámai világították be időnként az eget.
A házigazda kávét hozott fel, mire mindent összepakoltam. Törökösen, cu-

korral. Utána már nem láttam őt. A papa is feljött, érdeklődött, hogy aludtam. 
Nem mondhattam mást, mint jól, de a matrac gyenge szivacsból állt, amitől 
én U betűbe görbültnek éreztem magam és derék- meg hátfájás kialakulásával 
számoltam már este is. Nem lett ilyen bajom. Reggelivel nem kínáltak, de nem 
is kérdeztem rá. Volt tegnapról szilva, körte, keksz. Búcsúzás előtt fizettem vol-
na, de mind a papa, mind a kőzben felébredt fiatal háziasszony tanácstalanok 
voltak. Adjak, amennyit gondolok! Adtam végül 20 larit, aminek örültek. Meg-
tudtam, hogy én voltam a legelső vendég nyitás óta. A papa kitárta nekem a 
kaput, kinn aztán vállára tettem a kezem és elénekeltem neki halkan, szemeibe 
nézve a himnuszukat. Melegen mosolygott, néha kihallatszott, ahogy magában 
követ. Boldogan intett utánam, én pedig tudtam, hogy az ilyen pillanatokért 
tanultam meg a szöveget és utána a dallamot.

Zarzmát tehát ott hagytam el, ahol tegnap érkeztem. Sokat nem mentem 
az Ahalcihét Batumival összekötő főúton, a sík aszfaltnak ott vége lett. Sokáig. 
Túl sokáig. Egy nagy tábla jelezte, hogy 2020 decembere és 2022 decembere 
között Hulo és Zarma között egy kuvaiti-francia cég tervei alapján kínai épít 
utat. Egy rövid szerpentin végén megálltam reggelizni a szikrázó napsütésben. 
Az arra haladó járművekből néhány kivétellel már ekkor is dudáltak. A többség 
a nap végéig így is tett!

Az utat nem csak az előző napi esők vágták haza, de híg állagtól a félkemé-
nyig a széklet több típusán kellett megkerülhetetlenül az autók példáját követ-
ni. Máshol a megkezdett építkezés miatt az ideiglenes vízfolyások fokozták a 
hatást, amihez hozzá jött a folyamatos emelkedés. Alig 3 km után a hátsó kerék 
beállt, én pedig hiába lökdöstem ki a gumi és a sárvédő közül a bekeményedett 
anyagot, az gyorsan pótlódott. Mikorra eldőlt, hogy a sárvédőt leveszem, utol-
ért az a bringás pár, akiket tegnap egy benzinkútról üdvözöltem az eső elől be-
húzódva. Ukránok voltak. Nem tudtam, mennyit fogok vacakolni, szóltam, hogy 
megvan az egyetlen megoldás, menjenek nyugodtan tovább. Tudtam, hogy ez 
meg fog történni, de Mesztia és Usguli környékére vártam ezt a szituációt.

Lánctalpas munkagépek mellett jutottam még feljebb, de a 2000 méteres 
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hágó még messze volt. Mögöttem motorzajt hallottam és mellém érve fiatal 
cseh fékezett. Vardziából indult, eddig 5000 kilométert gyűjtött, Törökországon 
át hazánkat is érintve hazafelé tart. Búcsú után a következő kanyarban a vörös-
hajú ukrán lány állt, mert félt egy kóbor ebtől. Mondtam, nem kell és velem újra 
indult. A csomag nagyobb felét cipelő párja fentebb várta őt. Akkor kicsit eléjük 
kerültem és attól fogva őket is olasznak tarthatták a zászlóm miatt. 
Ezután követni kezdte őket egy kutya pontosan úgy, mint engem 2 éve Monte- 
negróban.

Már nem csak álló lánctalpas monstrumokat lehetett látni. Valamiért főleg ka-
nyarokban és tervezett hidak környékén folyt a munka. Néhol még a hegyoldalt 
faragták a szélesebb nyomvonalhoz. Így értem fel 15 km után egy emlékműhöz 
hasonló, oszlopora helyezett Khulo (magyar helyesírás és kiejtés szerint Hulo) 
feliratú táblához, amire azt hittem, a kínok vége 2000 m közelében. A ritkásan 
álló bádogtetős faházak között zajló élet hamarosan megváltozik, új útjuk fej-
lődést hoz és távoli vidékeket közelebb. De valamit elvesztenek vele. Az út mel-
letti egyik forrásból finom vizet töltöttem és mecset mellett emeltem tovább. 
Sajnos nem az ott végződő aszfaltcsík várt rám. A hihetetlen mélység felé foly-
tatódó batumi út nem lett jobb. Ekkorra elkorogta gyomrom a delet.

Szóval lejtőzés közben sem lehetett engedni neki. 9-12 km/ó sebességgel 
döcögtem lefelé. Dőbbenten láttam, hogy a munkagödrök szélén több helyen 
is kínai mérnök ügyelte a markolós munkáját. Egyikük palcikával ebédelt is. Egy 
jóképű fekete fickó pörgette megrakott bringája pedálját. A török Jicin jött ve-
lem szemben szintén Trekkel. Én meséltem neki, hogy horror van erre végig,  
ő nem mondta, hogy nekem sem ez a vége. Egyébként jó eséllyel még  
találkozunk Mesztia környékén. Így váltunk el barátságosan.

Meglátván a vadiúj, piros kabinokat a drótkötél pályán én hitetlenkedve, de 
tévedésbe estem. Vártam a világ második leghosszabb szabad fesztávú pályáját 
Hulóban, erre itt van ez az oszlopozott, ráadásul fent megszakítva és másikkal 
folytatva. Ez még csak a síparadicsom Goderdzi volt! Navigációmat piszkálva 
jöttem rá, hogy a fenti, sok kilométerre látott jelzés amolyan járási határ a muni-
cipality, község elnevezés ellenére. Így mentem tovább bukdácsolva, első kere-
kem és sárvédője közül is a sarat pucolva még órákon át. Mire megszüntettem a 
súrlódó hangot, jött egy vizátfolyásos vagy munkagépes szakasz, hogy megint 
telekapja magát. 40 km körül már 8 órás biciklizést tudtam magam mögött. Le-
vert a felismerés. A valódi Hulóért nyüszítettem, mert a megváltó sík aszfaltját 
akartam végre. Közben lestem a várt oldalon az igazi drótkötélpályát, de semmi. 
Fél 5 után értem le oda. A boltok és a hirtelen támadt nyüzsi miatt majdnem az 
egész falun túlmentem. Vissza kellett fordulni, hogy parkoló autók között utat 
találva meglássam a kábelt hajtó kerekeket. A szemközti oldalról közeledő apró, 
piros dobozt csak a kábel ívét követve fedeztem fel. És tényleg! A fenti Tago és 
Hulo közötti völgyet a világ második leghosszabb ilyen jellegű drótkötelével 
ívelték át 1919 méteren. A kiszálló utasok megkönnyebbülten jöttek le a pallón. 
A felkészülés során hangüzenettel kaptam kérdésemre választ, hogy a bringát 
lent kell hagynom a 10 laris utazás idejére. 17 óra előtt kicsivel én azt mondtam, 
irány az előző napi cél, Avaliani borászata és vendégháza!
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Folyamatos ejtéssel főleg sima aszfalton, de lentebb a sokkoló minőség miatt 
gyakran fékeztetve már Adzsariában gurultam. Már azt hittem, a tengerszint 
alá jutok. Aztán 300 méter körül emelni kellett és egy elágazásnál legalább 20% 
meredekségű kaptatót fogtam. Ide szabályos jelzőtábla adta az infót. Az utolsó 
métereken fogadtam magammal, hogy iráni származású a névadó.

Az út végén nagy ház udvarán folyt a munka. Jó helyre jöttem, csak zárva van-
nak a járvány miatt. Szóltam, hogy oltva vagyok és igazolással bizonyítottam is 
azt. Tanakodás után még mindig inkább elküldtek volna, de látták, hogy nem 
tágítok, megadták magukat, mikor közöltem, másfél éve van a hely a terveim-
ben. Grúz, orosz és angol mondatok repkedtek. Hatalmas szobába vezettek. 
Fürdés után vacsorát és egy borospice-látogatást kaptam kóstolóval. Ott nem 
volt mag a nedüben!!! 10 éve indult be a bolt, exportra is jut a 10 féle termékből, 
ami vörös, fehér és rozé egyaránt.

Rólam is érdeklődtek. Együtt néztük meg a munkáltatóm nemzetközi hon-
lapján a grúz anyavállalat oldalát és a moszkvai orvos hölgy rokon a cég logóját 
látva rájött, miről beszélek. A videócsatornám is kikeresték.

Nagyon megköszöntem a kedves vendéglátást és a meghívást a pincébe.  
Az utolsó pohár itallal kezemben előadtam a grúz himnuszt és zártam az estét.

Addigra az ég is leszakadt. 
 78 kilométerrel és 1290 méter szinttel lábaimban megpihenek.

2021.08.14. Fekete vizek tengernyi mennyiségben

Kokotauri mellett, az iráni gyökerű Avaliani család szőlőbirtokán ért a mai reg-
gel. Az arcom előtt átsuhanó árnyra azt hittem a félhomályban, hogy egy 

nagyobb rovar, hát el akartam hessegetni. Aztán jött a felismerés, hogy szo-
bámban denevér köröz. Hiába húztam el a függönyt, a nyitott ajtón nem akart 
kirepülni. Néha feltapadt valamire, akkor láthattam, milyen apró fajta. Volt, hogy 
bemászott a szekrény mögé is.

Azért én nem rémültem meg, nyugodtan összeszedtem a dolgaimat és a 
még mindig csendes házban levittem a földszintre mindent, majd beültem az 
étkezőbe, hogy valakivel majd találkozzak. Meglepett, hogy a gazdálkodók fél 
nyolckor jól hallhatóan alszanak még. A méretes étkezőben szerencsémre már 
valaki telefonjával szórakozott, ő kerítette elő nekem a birtok majdani örökösét, 
aki este a borkóstolót tartotta.

Erről jut eszembe, hogy érkezésemkor volt egy szőke lány feltűzött, bosszú 
hajjal a körülöttem sertepertélők közt. A hangját nem hallottam. A kóstolón 
harmadiknak lejött a pincébe. Ott valami fura, dörmögő hangra kapkodni kezd-
tem a fejem, de a forrását nem találtam, míg ez a lány egy egész mondatot nem 
ejtett el egyszer. Fiú volt.

Apránként kikerültek az esti maradék párizsik és sajtok, egy barnább kenyér 
és hozzá hatalmas vajtégla, míg a friss kávét zacc nélkül iszogattam. Utána hoz-
zá is láttam a reggelinek, a tojást pedig nem kértem elkészíteni. Mire amazokkal 
jól laktam, lapos, átsült rántotta érkezett. Hát azt is betermeltem. Közben me-
séltem a denevérről. Nem értette, így bat helyett a flying mouse, repülő egér 
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is elhagyta a számat. Ezt sem reagálta le megfelelően, hát meggugliztam neki 
a denevér képét. Mivel csak egy kis biccentés volt a reakció, ejtettem a témát.

A trónörökös 60 larit kért a végén mindenért. Mielőtt a csomaggal bajlódni 
kezdtem volna, egy gyors mosást kezdeményeztem a bicajra az udvari Kärcher-
rel. Jókívánságaim után pattantam nyeregbe és a meredek bekötôút minőségi 
aszfaltján ereszkedve megkezdtem 4. túranapom valamivel kilenc óra előtt.

Az út minősége lehetőséget adott arra, hogy ne csak magam elé koncentrál-
jak, ütemesen haladtam, csaknem 500 méterről a 0 közelébe csőkkent délig a 
tengerszint feletti magasság. Egy törökös kávén és egy alacsony vízszintű, lát-
ványosak nem tűnő duzzasztott tó érintésén kívül néhány felújítandó szakasz 
törte meg a folyamatos haladást. A tónál tervezett kitérőt a Mirveti-vízesés felé 
a délben gyűlni kezdő fellegek miatt töröltem. Batumi feltűnő sziluettje mögött 
már a tengert kerestem, de azt majd csak a Gonio erőd után, Kvariati előtt lát-
tam meg először. Nevéhez hűen a horizont csak egy fekete csík volt. A hosszú 
plázs mellett pálmafás sétány és pálmalevéllel lapos jurtára formázott vendég-
lők közt értem a szállodasorra. A sétány végén Sarpi felé már az élénk forga-
lomba kellett becsatlakozni. Mielőtt a török határátkelőhelyhez értem volna, 
balra egy vízesés mellett a szoborcsoport Szent Andrásról emlékezett meg, aki 
először nevezte nevén az országot. Még kicsit gurultam az átkelőhely hatalmas 
épülete felé, aztán azért tisztes távolságra attól visszafordultam, hogy Batumit 
vegyem célba, mely vízfüggönybe veszett éppen 15 kilométeres távolságban.

A reptéren túl tudtam elhagyni a nemzetközi főutat. A parti sétányon futó 
bringaúton érkeztem a pompás parkokkal ragyogó felhőkarcolók alá. Egymás-
sal vetélkedő, folyó építkezések után régi és új tömbök váltották egymást, az-
tán Las Vegasra emlékeztető pompával és fantáziával tervezett épületek vették 
át a látványt. Meseljenek a képek!

Kiemelni csak a grúz ábécé betűvel megrakott kúpos tornyot szeretném és a 
fantáziám annak idején megmozgató Csacsa-tornyot, ami a grúz törkölypálin-
kának állított emléket és valamikor este 7-kor adagolós kútjaiból egyenesen az 
italt lehetett ingyen beszerezni. Ma magányosan, a környezetével együtt elha-
nyagoltan várja sorsának jobbra fordulását.

Három fémből készült hűtőmágnes vásárlása közben ugrott be, hogy az azeri 
és grúz szerelmespár, Ali és Nino szoborkompozíciója mellett sikerült elgurulni 
a csacsa miatt. A járdáról akartam a mellette futó bringaútra térni, de a centis 
szintkülönbség a nedves burkolaton a bukásom okozta.



Bringaútról Batumi

Kis óriáskerék

Batumi tornyok

Fura póz a velocipeden
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A vitatott eredetű irodalmi alkotás fésűs alakú fém installációján a szereplőket 
egy alapzatba épített szerkezet lassú mozgással egymás felé viszi, hogy azok 
egymásba olvadjanak és aztán eltávolodjanak. Nem akartam kivárni ezt a cik-
lust. Éhes is voltam és a kinézett botanikus kert dombja felől láttam a következő 
esőt átkelni az öblön. Ezzel a kemping terve szó szerint is elúszott. Egy bezárt 
étterem üvegfala mellett kerestem menedéket a megeredt esőtől és Bookin-
gon foglaltam nekem útba eső helyen egy ágyat. A kikötőt elhagyva erősebb 
égi áldás érkezett, a 2x2 sávos út felújítás miatt beszűkült. Mikorra a másik ol-
dali bringaútra átjutottam, leszakadt az ég. Egy bolt előtetője alatt bő fél órán 
át vártam, hogy csillapodjon valamit az utolsó két kilométer előtt. Garminom 
helyett telefonnal akartam a címre eltalálni, de bajosan ment nedves kézzel a 
nedves kijelző tapizása. Végül megérkeztem, csak hiába kopogtam a csinos ház 
ajtaján, a kivilágított lakásából nem hallották. A terasz alatt találtam menedé-
ket, ahol hatalmas szuterénba nyíló ajtókat és közösségi teret fedezhettem fel. 
Onnan írtam a vendégházba az alkalmazáson keresztül, hogy megjöttem. Erre 
keresni kezdtek az újra szakadó esőben. A szomszédos házból. Kisunnyogtam 
az idegen telekről és egy ósdi épület lepukkant lépcsőháza elé lakatoltam a 
bicajt. Nem tetszik itt semmi, de az ágy tiszta és száraz. Kaptam teát, megettem 
vele az utolsó Abasztumaniban vett kekszem és azt sem tudom, hol a fürdő 
meg a vécé, pedig már éjjel egy óra van. Éppen em esik, de keddig még fog. 
Sokat. Nesze neked fényes Batumi! Ezért van szubtrópusi növényzet és botani-
kus kert, valamint a környéken dúsan vegetál a tea. Szóval a megoldás csak az 
angolos távozás. A pihenőnapot már úgyis kilőttem!

 103 km-en 430 méter volt a szintemelés. Alszom még egyet a nyitott ablak-
nál, bár már megdörrent az ég.

2021.08.15. Grúzia lapos felén

Batumi szélén, a Sun beam Guest House emeletén ért a pirkadat nyitott ablak-
nál. Éjjel elállt az eső, de keddig jelzi a Meteoblue, hogy nincs vége. Ebben a 

romhalmazban egyébként sem maradtam volna és már megint teljesen rege-
nerálódtam. Ana este nem mutatta meg a vizes blokkot, a kihalt házban sze-
rencsére rögtön meglett, mert volt egy sürgős késztetésem. Mielőtt felhúztam 
a nedves bringás szettet, még le is lezuhanyoztam, annyira elütött a helyiség 
állapota a többitől. Halkan pakoltam össze, szereltem a bicajt, olajoztam a lán-
cot. Saját kávémból kevertem, mielőtt lelépek. Az asztalra tettem a Bookingon 
kiírt összeget, de a megrendelt reggeli nélkülit, mert fél 9-kor még csak a kiss-
rácot láttam, anyja nem került elő. Már minden egybeállt mára, mikor 20 percet  
kért vendéglátóm a reggelihez. Belementem.

Olcsó párizsi, vaj, sajt, lágyra hagyott tojás és fehér kenyér került tálcával elém 
meg a grúz teából egy csészével plusz 11 lariért. Mióta itt vagyok, ez a tea ízlett 
legjobban egyébként, a többi feledhető erről az asztalról. Inkább nem értéke-
lem a helyet, noha jön a kérés az alkalmazástól. Dicsérni szoktam, lehúzni csak 
nagyon durva helyzetben. Amúgy meg innen este hová mentem volna?

Udvariasan elköszöntem és felvettem csurom vizes cipőim. Első alagutazásom 



Ali és Nino Sörpróba a plázson

Hacsapuri Imereti stílusban

Sekveteli zenészek parkja



30

következett, majd a botanikus kert közelében ráálltam mai tervemre. Tenyleg a 
mai volt, utolértem magamat!

A nap leghosszabb emelkedőjéről még megnéztem Batumit, ahol Medea 
szobrát az aranygyapjúval elfelejtettem megkeresni. Gurulás közben láttam 
bambuszból készült eladó létrákat és később árust is. Onnantól szinte végig 
síkon történt minden. Sekvetiliben italokat vettem: más féle grúz sört, mint 
legutóbb, egy liter ásványvizet és Sandora névre hallgató vegyes gyümilevet.  
A sört a közeli strand feletti fal tetején még hidegen betoltam. A köves part tele 
volt emberekkel. Aki az átbukó hullámokkal fenyegető tengerbe mert menni, 
azt az életmentők kizavarták. Én láttam Pestnél a Dunát, ebbe ömlik, bele nem 
mennék! A parton mégis sokan felhőztek, mert a nap ugyan nem jött elő.

De a Fekete-tenger Aréna mellett egy óriási parkot találtam, amin át tervez-
tem is a mai nyomvonalam. Benne 42 zenészerző, zenész és énekes szobra áll. 
Mellettük egy hangszóró adja a részleteket a zenéjükből. 1996-ban véletlenül 
egy antikvárium előtt találkoztam Michael Jacksonnal, most újra. Beethoven 
után kíváncsi voltam egyéb magyar vonatkozású szobrokra is, de a park szélén 
álló tájékoztató mutatta, hogy nem véletlenül nem láttam ilyet. Azonban a park 
készítői előrelátóak is voltak, mert az élő Csoda Pityu (Stivie Wonder) és Eltolt 
John is szobrot kapott. Tudták, hogy egyszer ők is meghalnak majd.

Ureki tengerpartján szinte fekete volt a homok. Kilométer hosszan többezren 
élvezték a kellemes, kissé fülledt meleget. A burkolt részt ebédelésre alkalmas 
helyet keresve oda és vissza letekertem, végül a következő utca egy komoly, 
nagy étterménél ültem le. Csirkehúsos levest, vizet és a grúz pizzát, hacsapurit 
kértem. Az utóbbi az imereti változat volt paradicsommal, túróval és tojással. 
Ittlétem első presszókávéját is meg tudtam inni végre. Illy Ferenc találmányával 
eddig sehol nem tudtak kínálni. Borravalóval 36 larit adtam és máris becéloz-
tam Potit, ami kikötőhely és olajfinomítóval is rendelkezik. 

A kikötővárosnál ömlik a tengerbe Kutaiszi jól meghízott folyója, a Rioni. A váro-
son áttekerve már a nap végén is gondolkoztam. Hobi volt a terv. Oda is simán ju-
tottam el a vicces nevű Csaladidin át. Ott a korábban autóst igazoltató fiatal zsaruk 
odajöttek érdeklődni, de nem a hivatalos módon. Röviden elmondtam, mit csiná-
lok és hogy tovább is állok, itt nincs megfelelő szállás és fáradt sem vagyok külö-
nösen, rádobok egy keveset a tervre, előre dolgozom kicsit. Segítséget ajánlottak 
szükség esetén, jó utat kívántak, ökölpacsival mondtam, hogy good luck guys.

A város mellett a grúzok pátriárkája, ll. Ilia rezidenciáját láttam. Ő a grúz „pápa” 
és 1977 óta egyengeti egyháza ügyeit.

Végül beértem a még viccesebb nevű Zugdidibe. Ott a navigáció által kiadott 
egyik szállásra döftem rá. Egy helyi kissrác is mellém szegődött, így tudott se-
gíteni fordításban az angolul nem beszélő tulajhoz. 50 larit kért volna, de el-
köszöntem, mire oroszul kérdezett utánam, mennyit akarok fizetni. A szállás 
megnézése nélkül 30 larit mondtam. Akkor keine breakfast! Jóvan. Úgy voltam 
vele, úgyse fizet a Booking felé jutalékot, mert akár azon át is jöhettem volna.  
Még elugrottam sörért pár házzal arrébb.

 Minőségi szálláson vagyok 133 kilométeres táv és 600 méteres szint- 
emelés után.
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2021.08.16. A rendőr, a hős és a gát, avagy egy tökéletes 
nap

Az éjszaka nagy részében mi történt Zugdidiben? Hát szakadt az eső! Pir-
kadatkor valódi kakasszóra ébredtem. Úgy voltam vele, nem kapkodok, 

belefér egy borotválkozás is, hogy indulásáig elálljon az eső, amint azt az előre-
jelzés ígérte. Úgy is lett. Komótosan hurcoltam le a csomagokat, mikor a házi-
asszony szólt, menjek reggelizni. Hiába mondtam udvariasan, kedves, de nem 
kérek, nem volt helye vitának. Addig tojásrántottát éreztem a levegőben, de azt 
már minden formában unom. Azt mondta, makaróni van. Hát jó. Az kiderült, 
hogy ez nagy főtt kagylótészta, amibe sajtot olvasztanak. Plusz puha vaj, kenyér 
és házi lekvár került elém finom kenyai teával. A végén nem engedett fizetni. 
Így viszont már nem felelt meg nekem az este kialkudott ár, meg az alku mérté-
ke miatt lelkiismeret furdalásom volt eleve, ezért a lehúzott ágynemű tetejére  
3 euró feletti apró pénzből álló kupacot tettem lecuccolás előtt.

Köszönet és búcsú után toltam ki bringám a Sztálin utca 119 alól. Első utam 
egy tágas hálózati élelmiszerboltba vitt. Míg a gabonás kekszet kutattam, egy 
vevő sorolni kezdte a magyar focicsapatok nevét. Kedvencem a Diőr nevű volt, 
azt többször megismételtettem vele, miután megmagyarázta az ETO-val, mire 
gondolt. Amúgy utálom a focit. Itt halvákat vettem és a pilótára emlékeztető 
kekszet, joghurtot és borzsomi vizet. A belváros meglepően európai központját 
alaposan bejártam. Az optikai bolt ismét azonnal előttem volt, ahogy kimond-
tam a kamerának, mit keresek. De mivel korái időpontban érkeztem, az egyet-
len általam ismert nevezetességet, a Dadiani palotát kerestem meg nyitásig.  
A Napóleonnal rokon hercegi család gondozott, ízléses parkjában mentem egy 
kört. Megvettem a kontaktlencse folyadékát, amin magyar volt a három közt az 
egyik felirat és utat találtam északi irányba a városból.

Túl sokat nem mentem, mikor két diplomata rendszámos terepjáró előzött 
meg, majd állt is meg az út szélén. Egyik utasa integetett, hogy menjek oda 
hozzá. Udvariasan bemutatkozott magyarul. Egy hazai rendőr volt, aki évek óta 
vigyázza az abház határon a békét és vezeti a mai küldetést az ENSZ megbízásá-
ból. Megörült, hogy látott a magyar zászlóval, amit a helyiek ma inkább belorusz-
nak néztek a reggeli telitalálat után. Segítséget ajánlott baj esetére és kérdezte, 
van-e valamire szükségem. Egyformán örültünk, hogy végre szemtől szemben 
tudunk valakivel magyarul szót váltani. Én is kérdezgettem, végül számot cserél-
tünk és elköszöntünk. A majdani filmben csak rövidke snittel szerepelhet.

Továbbra is síkon haladtam. Tegnap is volt egy fasor platánnal, ami elbűvölt, 
ma újra mehettem egy alatt. Jobbra és balra pedig mogyoróültetvények so-
rakoztak. Termésüket végig teli fehér zsákokkal árulták hol egy benzinkúton, 
hol teherautóról, hol egy kapuban. Nem vettem, hanem joghuruttal és halvával 
megünnepeltem az első 500 km teljesítését, majd az Enguri völgyébe érkeztem.

Dzsvari elérését már nagyon vártam, kissé bonyolultra sikerült Meliton Kan-
taria szobrának felkutatása. Mire jó helyen voltam, szépen eltekertem mellet-
te, helyiektől kértem segítséget. Hogy ez a grúz kisebbségi, mengrél ember 
ki volt? Megvan a kép, ahogy a győzelem napján egy katona kitűzi a szovjet  
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zászlót a Reichstagra? Ő volt az az őrmester. Itt született 1920-ban. Szuhomiban 
érte az abház háború, Moszkvába költözött és 1993-ban ott is halt meg. Egy 
bringás kissrác még a szobor előtt kinézett magának, indulás előtt odajött és 
kérdezte a videócsatornámat a YouTube-on.
- Honnan tudod, hogy van?
- Kamera van a sisakodon.

Jót röhögtem és bepötyögtem az Afonya2go szöveget a mobiljába. Boldogan 
hagyott ott és ment a másik irányba. Én pedig tudtam, hogy innentől beköszön 
az igazi Kaukázus. Hosszú emelkedőn gyakorlatilag egy hegyet kerültem jobb-
ról 35 0C melegben. Egy tábla jelezte, merre kell lefordulni a következő neveze-
tesség felé. Balra megpillanthattam az építése idején a világon 3. legnagyobb 
völgyzáró gátat, amit 1961 és 1987 között hoztak létre az Enguri-folyón. Szürke 
íves betonján már nyomot hagyott az idő. Termelt energiáján osztoznak grúzok 
és abházok, mivel a létesítmény egyik része ide, másik oda esik. A látogatók 
semmilyen járművel nem mehetnek a fenti kilátó ponthoz, 300 métert még ne-
kem is sétálni kellett. Addig a cuccom a biztonsági emberekre bíztam. Fentről 
látszik igazán a gigantikus méret, ami millió köbméterekben mérhető, kék szín-
ben pompázó vizet tart meg 3 és fél évtizede.

Ahogy visszatértem a Zugdidi-Mesztia főútra, a szomszédos völgy fölött, a 
hegyen átbukó felhő jótékonyan takarta el a napot és még finom permettel 
hűtött is, de ez nem tartott sokáig. Lent hihetetlen mélységben zúgott a folyó, 
ami mellett egy hágót másztam ki, hogy aztán már a felduzzasztott tó fölött 
kanyarogjak főleg gurulva a hibátlan aszfalton. Eszembe is jutott, hogy azelőtt 
csak szamárháton jártak itt az emberek. Az utat a hatvanas években kezdték a 
szovjetek kiépíteni a szvánok földjére. Jobbról zúgók mutatták a vízbőséget, 
néha egy nagyobb vízesésnél meg is álltam. Azokon a pontokon a hideg víz 
egészen kellemes mikroklímát biztosított a felfrissüléshez. Sok kilométert meg-
téve már a folyó felszínéhez egészen közel értem, amikor a kék átment sötét 
szürkébe és a hömpölygés is látható lett. Sokkal nagyobb az Enguri vízhozama, 
mint hittem. Azonban ezen nem kell csodálkozni, Lindától tudom, hogy feljebb 
akkor is esett, amikor én az 500-ast ünnepeltem.
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Estére kitűzött célom már nem volt messze. Éreztem, mennyire jó volt, hogy 
nem távolabbról kellett indulni reggel. Így is háromnegyed hétre értem Ha-
iszibe. A házakat vizsgáltam éppen, hogy a magyar rendőr által is emlegetett 
vendégház jellegzetességét keressem, mikor tőlem balra, a folyó fölé maga-
sodó hotel erkélyéről helyes fekete fiúcska integetett vidáman. Az út mellett 
táblán képekkel a kajakínálat, égőkből kirakva világított az open, úgy éreztem, 
megérkeztem. 20 lariért kaptam szobát. Bepakolás előtt enni szerettem volna. 
Hacsapuri, pizza, labiani meg egy húsos étel volt a választható. A labiani tölte-
lékét azonban nem tudta megmagyarázni a hölgy. Megmutatta, megszagol-
tam, nem jöttem rá, de meggugliztam. Bab! Mondom neki, bean, mint Mr. Bean. 
Nem érti. Számmal fingást imitáltam, nevetve vette a lapot, hogy képbe került.

Míg sütötte a kerek töltött lepényt, egy kézműves sör vált újabb jéghideg 
grúz barátommá, ami aztán keretbe is foglalta az esti étkezésem. A labiani 8,  
a sör 6 lariba került és a szállást is rendeztem.

A bojler csöpögött, így csak hideg meg rohadtul hideg vízből választhattam 
zuhonyzáshoz. Erről azért nem volt szó, de sikítva túléltem.
Nyitás reggel kilenckor. Mesztia 70 kilométeren belül van, szóval nem kapko-
dok: kávét, reggelit kérek.

Egy rossz szavam sem lehetett ma, minden ott és úgy várt, ahogy a legjobb volt. 
 93 km-es táv és 1375 m szintemelés után megint egy puha szivacsra téved-

tem, ami alatt 3 keresztléc van csak. Bocs! Már csak kettő... És leszakadt.

2021.08.17. Az Enguri mellett a szván központba

Én már nem kapcsoltam villanyt, miután 2 keresztdeszka is kihullott alattam 
a háromból a haiszi hotelben. Reggelre majdnem annyi volt a derekamnak. 

A csukott ablak egész jól szigetelte az Enguri zúgását. Túl korán keltem, mint 
mindig és sok értelme sem volt kilencig várni, mert egy instant kávét kaptam 
3 lariért. A kissrác, akinek neve Dadzsi, mint keresztanyámék egyik korábbi 
kutyájának, nem bohóckodott körülöttem, mint este. A tegnap bontott halva 
másik felével fogyasztottam el kávém és indulhattam is a 15 0C-os hüsiben a 
zabolátlan, zagyos folyó folyásával szemben. Eleinte egy mászást némi gurulás 
követett és pár házból álló települések ódon falú házai között vezetett az asz-
falt. Néhol fatelep szorongott az út és a szakadék között, amúgy sziklák, erdô, 
Enguri. Oldalról szép számmal érkeztek mellékfolyók. Némelyik látványos víze-
séssel vagy zúgóval. Máskor komoly lejtőzéssel vesztettem el a kimászott szin-
tet. Erre a napra vártam, hogy találkozzam Lindával, aki Mesztiából csoporttal 
volt várható szemből. Ezért örültem meg egy busznyi turistának, akik szünetet 
tartottak az út mellett, de nem Linda vezette őket, viszont tényleg magyarok 
voltak! Pár mondatot váltottam egyikükkel és jöttem is tovább. Nem messze 
onnan aztán dudált és fékezett egy autó, amiből már Linda és vendégei szálltak 
ki nagy örömömre. Másfél éve vagyunk kapcsolatban on-line és nem találkoz-
tunk mégsem személyesen eddig. Régi ismerősként üdvözölhettem.

Fentebb ugyanott ebédeltem a 600. helyi kilométeremben, ahol ők kávézni 
álltak meg. Három kilométerrel arrébb már próbálkoztam, de a publikált kínálat-
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ból csak salátát, rántottát és sült krumplit adtak volna. Valamiért Wonderland-
nak nevezték el ezt a másik helyet. Otthon és Ausztriában teljesen természetes 
lenne ez a nívó, de itt különlegesnek tűnt. Minden egyben volt és nem csak 
látszatra. Egy kicsit az árak is magasabbak voltak és még szervizdíjat is számol-
tak. Azt viszont már túlzásnak érzem, hogy a mosdóba poharat tettek ki, hogy a 
takarító személyzetnek is juttasson valamit a vendég. Természetesen helyi ételt 
kértem az udvarias, minden kérdésemre készséggel felelő pincértől. Így kaptam 
hidegen egy híg joghurtos levest, amit zöldfűszerrel és morzsolt sajttal készí-
tenek 10 lariért. A második fogással csak a mérete miatt lőttem mellé, de már 
a 6 laris árának gyanúsnak kellett volna lennie. Szintén sajtos kaja volt. Tenyér 
méret ujjakkal, forrón sütve. Mellé egy különleges ízű, hideg, alkoholmentes,  
limonádé szerű készítményt sikerült választanom, melyet az Argo sörgyár  
készít. Tejszínes-meggyes íze azonnal elvarázsolt.

Közben befutott egy ötfős orosz autós társaság is. Én is bementem még egy 
kávét és a számlát kérni. 10 perc után feladtam, mikor láttam, hogy a pincér 
egészen mással kezdett foglalkozni. Szóltam, hogy nem tudok tovább várni, 
fizetni szeretnék. Ő nagyon röstelte a dolgot, ingyen kínált meg a feketével. 
Azért a szervizdíj és a kevés apró, amit még adtam, fedezte azt, de érzékeltem 
igyekezetét. Visszatérős a hely, ha egyszer megint erre járok. A kertben csobo-
gó forrásvízből feltankoltam és folytattam a főleg mászásból álló utam.

Mire a szakadékok, vízesések és a hol közel, hol lent a mélyben tajtékzó folyó 
már nem nyújtott újdonságot, havas hegyoldalak, majd még gleccserek is fel-
tűntek háromezres csúcsok alatt. Közben én 30-32 fokos melegben tekertem 
1200 és 1400 méter körül. A szarvasmarhák szép számmal kóboroltak erre is az 
úton, alig lehetett győzni kerülgetésüket. Lepényeiket széthordták a kerekek.

Egyébként nem gyűltek őrült gyorsan a kilométerek. A számláló csak a lej-
tőkön lendült meg jobban. Az aszfaltot felváltotta a beton. A vezetők és uta-
saik lelkesedése nem volt kisebb, mint máskor, ha megláttak. Állítólag 2008-
ban Szaakasvili javíttatta így meg ezzel a technikával a felületet. Sokszor olyan 
magasan jártam, hogy a folyót nem is hallottam. Érdemes volt forgatni a fe-
jem, annyira változatos volt a látvány. Időnként az oldalról beömlő vizek által 
kimosott hasadékhoz lejtett, hogy utána magasabbra kelljen visszamászni akár 
cikk-cakkos szerpentinen is.

Néhány faluval a cél előtt a vidék emblematikus épületéből, a szván torony-
ból is lehett egyet-egyet látni. Nevük koski és nem tévesztendő össze a macs-
kák jelentésű orosz szóval. A 12.-13. század óta vigyázzák a helyiek biztonságát 
idegen hódítók vagy itteni rebellisek ellen.

Végül nyilt a panoráma és a hegyóriások lábánál húzódó Mesztia panorámája 
vonzotta be tekintettem az eddigi legtöbb ősi toronnyal. Egy parkban tervez-
tem a Bookingon szállást keresni, ahol azonnal szimpatikus grúz turista csípett 
el és hosszú beszélgetésbe kezdett velem. Ő rám, én rá voltam kíváncsi, hiszen 
miattam még népes társaságától is leszakadt. Nem várta, hogy csak dicsérjem 
hazáját. Szóltam a sok szemétről, ami szembetűnő mindenhol. Járt Pesten, látta 
a különbséget, igazat adott. Pedig aztán mi sem lehetünk teljesen elégedet-
tek. Úgy éreztem, leesik az álla, ha előállok tudásommal. Az első sora után újra 
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kellett kezdenem, ő mobillal felvette saját bevezető után, majd megosztotta az 
ismerőseivel, egy magyar bringás előadásában saját himnuszát. Közben társai is 
megjöttek, velük is válthattam pár szót, de zárni kellett a konferenciát, mert két 
éjszakára terveztem foglalni.

Nem vagyok csóró és garasoskodó, csak a legolcsóbb helyen megláttam a 
mosógépet az egyik képen, így 2x1200 forintért ráböktem. Egy perc múlva már 
vezetett is telefonom a városka szélére, ahol a jelzett hazszámmal nem volt 
épület az út mellett, de egy felirat egyezett az én SvanLandommal a mobilon 
és egy érkező hölgy be is küldött egy kapun a házhoz.

Megérkeztem. Lent grúz turista, bent az ügyeletes vendégváró fogadott.  
Az emeleten teremháló egyetlen rendezett ággyal, ami az enyém lett. Kissé 
megrökönyödtem, de nem bántam, hogy nem leszek egyedül. Üres bicajjal ita-
lért gurultam vissza a belvárosba. Találtam boltot, ahol hálózsákot és kemping-
gázt is árultak, de szerintem túl drágán. Úgy voltam vele, hogy már egy egész 
hetet túléltem nélkülük, ennyit nem áldozok rájuk, hogy aztán csak itt hagyjam 
valakinek. A rumlis Sparban kaptam sört és a délben ivott tejszínes-meggyes 
limonádét literes kiszerelésben.

Első dolgom a szennyes rendezése volt, miután visszaértem. A mosógép ajta-
ját török fickó nyomta meg, amint kilépett a lecsóra emlékeztető étele készíté-
sétől. Az áramellátás és a mosóprogram futtatása külön történet lenne. Lényeg, 
hogy még ingyenes is a szolgáltatás.

A lépcsőn fiatal, pozsonyi szlovák lány érkezett és már hárman beszélgettünk. 
Mindketten jártak Pesten. A magyar-török történelmet és nyelvi egyezéseket a 
lány emlegette, én meg a 150 évről szóltam és a régebbi türk kapcsolatokról a 
nyelvünkben, ami a korombéli töröknek nem tetszett. Mondtam, ez történe-
lem, kemény idők voltak, mi nemzetköziek vagyunk. A lány igazat adott, tény-
leg lecsós volt az étel, aminek alapanyagait is törökök hozták hozzánk. Kínált is 
vele a világjáró koma, de nem kértem, csak dicsértem érte. Lehet, hogy a reg-
geli gleccsertúrára megyek vele.

Martina április óta kalandozik és csak nemrég hagyta ott éppen Törökorszá-
got, majd egyszer Örményország felé folytatja, karácsonyra hazanéz. Közben 
dolgozik itt-ott, hogy anyagilag is biztosítsa szükségleteit.

Most éjjel negyed 3 van és nem tudom, pontosan hányan vagyunk a ház  
tetőterében. Senki sem horkol. Mindenki a napi beszámolót irja?

 74 km lett a táv és 1660 méter a szint.
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2021.08.18. Csaladi-gleccser majdnem társasággal
Nem tudom, mikor telt meg a tetőtéri szoba fáradt turistákkal és reggelig nem 

is tudtam, hányan húztuk magunkra saját paplanunkat, ugyanis néma csend 
hondolt, azaz nem horkolt senki, a szuszogás hangja és sok másé meg nem jut 
el a fejembe a második oltás óta.

Hanyatt fekve egy szván torony kivilágított falát láttam a lábaimon túl és na-
gyon pihentnek éreztem magam.

Lassan pirkadt is végre, majd elsőként hagytam ott fekhelyem. Kevertem egy 
instant kávét és bringás ruhát húztam. Mielőtt friss kajáért indultam, meggyő-
ződtem róla, hogy nem csak a bringa harmatos, de esti mosásom sem száradt le.

A városka posztapokaliptikus kihaltságban volt pár perccel 8 előtt. A központ 
felé tartva ott már látszott a mozgás, mert az ország minden szegletébe induló 
marsutkák utasai gyűltek össze egy helyen. Boltot nyitva nem nagyon láttam, 
pedig a pékek korán kelő lények általában. A Spart ki akartam hagyni, de azon 
túl örömmel fedeztem fel az egyetlen eleven pékboltot. Két hacsapurit és egy 
labianit kértem. A kedves eladónő apróban kérte volna fizetni, de kevéssel alat-
ta volt a kirakott kupac értéke. Legyintett, köszönte szépen. Tejet, joghurutot 
nem árult, így azt máshol szereztem. Csak Martina és a török társaságában reg-
gelizve derült ki, hogy 1 liter igazi, kaukázusi kaukázusi kefírt vettem. Annyira 
éhes voltam, hogy egy kaukázusi juhászkutyát is betoltam volna mellé. Erről 
jutott eszembe - és mondtam is a többieknek -, hogy a laktóz rezisztencia ép-
pen erről a vidékről terjedt el, szóval mutánsok vagyunk. A törököm még be-
leerőszakolt egy kis mézet a poharamba hozzá és ő is jóízűen ette az általam 
kínált tejterméket.

Mosogatás után összekészültem a gyalogtúrához, utoljára vizet töltöttem, 
amikor a szlovák lány a törökkel elköszönt. Egy pillanatig nem értettem, én 
miért maradtam ki az esti beszélgetés ellenére, de megrántottam a vállam és 
őszintén örültem, hogy majd csak a tájat látom és nem kell angol társalgással 
tölteni a napot fotózás és kamerázás helyett. Gyakorlatilag eseménytelen 8 kilo-
métert sétáltam egy függőhídig. Igen! 7 nap után kiderült, hogy járni is tudok, 
nem csak a pedált taposni. 

Valahogy éreztem, hogy érdemes a túlpartra lépni. Egy vendégek nélküli ká-
vézót látogathattam meg egy török feketelevesért. Szerintem már Törökország 
is tudja, hogy tejet kértem bele, olyan élénk netes közösségi életet élt a fiatal nő.

Sziklákon és gyökereken taposva lendültem neki fürgén az utolsó 2 kilomé-
ternek. Eltévedni sem lehetett, mert azon túl, hogy egy sárga és fehér színű jel-
zés vezetett, leágazások nem zavarták meg a navigációt. Egy darabig. A glecs-
cser felől döbörögve aláeső folyó hangjával kellemes hűvös levegő is érkezett 
a fokozódó melegben. Itt-ott az autóval korábban érkező és éppen szusszanni 
vágyó kocák keresték a plusz réseiket a légzésre a sziklákon, majd a fák már 
nem zavarták a kilátást, csak a többszínű és változatos méretű, formájú kövek 
töltötték ki a látómezőm alját. Körülöttem persze erdős, fentebb csupasz és ha-
vas hegyoldalak emelkedtek. Szemben pedig a gleccser monumentális alakja. 
Senki se kepzeljen a reklámokból ismert csillogóan fehér jégtömböt maga elé! 
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Az bizony a kéthetes mosatlan alsógatyát juttatta eszembe pár horrorfilm és 
kormányinfós híradórészlet után.

De annyira nem kalandozhatott el a figyelmem, ugyanis az említett kőhalom 
tetején találtam magam pár pillanat múlva. Én, aki a folyosói kőburkolaton ké-
pes vagyok megbotlani, többezer köbméter, véletlenszerűen érkezett kőanya-
gon keltem át macskaügyesen, csak behúzott farokkal.

Hirtelen ismerős alakot láttam a közelben felbukkanni. Nevét azóta megtud-
tam, direkt hallgatok róla.

Mögötte Martina is megjelent, így már nem is volt olyan fura, mit csinálok. 
Egyébként alig-alig billent meg kő a lépések helyén, azok stabilan beálltak ha-
tározatlan időre. Hamarosan azt is megértettem, hogy lehet az, hogy ők ketten 
már visszafelé egyensúlyoznak az „úton”.

Történt, hogy egy francia megállt mellettük Mesztia mellett és hellyel kínálta 
őket autójában. Onnan úgy 6 km lehetett a függőhíd melletti parkoló. Érkezés 
után fenn közölte, fejenként 20 larit kér az útért. Azt senki se kérdezze tőlem, 
ők miért fizettek! Nekem már hiába mondta Cum, hogy milyen hülye a francia, 
más tűnt annak. Szenya voltam, mert úgy búcsúztam tőlük, hogy fogjanak egy 
jó taxit a hídnál.

Aztán elegem lett, alig haladtam ahhoz képest, mintha a lent újra látszó ös-
vényen mennék. Eszembe jutott, hogy akár ki is eshet a Garmin vagy a mobil a 
zsebemből a vajas felére, meg a bokám, a térdem, a nemzetközi helyzet... Vál-
tottam. Akkor már láthatóvá vált, hogy a víz egy íves jégalagútból ömlik kife-
lé. Maga a gleccser biztosan nem olvad ilyen ütemben, de a környező hegyek 
patakjainak vize az alatt egyesül és 1900 méter tengerszint feletti magasság-
ban ér a szabadba. Megettem a hozott hacsapurit. Hallgattam Linda szavára és 
nem léptem a gleccser felszínére. Még a fala alá sem mentem, mert tartottam a 
fenti párkány fenyegetően ácsingózó köveitől, szikláitól. Nem úgy néhány iga-
zi barom! Kettőt láttam fent az életével játszani, egy az általam biztonságos-
nak tartott lenti sávot lépte át a kiömlő irányában, egyenesen a fentről előbb 
vagy utóbb érkező kőzuhatag alá. Ráztam a fejem, mikor visszanézett, de nem  
hiszem, hogy látta. Aztán jött, aminek kellett, ő pedig rémülten ugrált el az 
ökölnyi darabok útjából. Kicsit gyorsabban jött vissza mellém, mint tervezte. 
Mondta is, hogy megijedt.
- Aha, látom a barnát - mondtam és a feneke felé mutattam.

Nézte, miről van szó, aztán leesett neki és röhögött. A családja meg 200 méter-
rel arrébb várta. Magam mellett megtapogattam a portól kitisztult jégtömböt. 
Nem tudom, hány ezer éve hullott le a hegyre az a hó, amiből összeállt és lassú fo-
lyamként várta, hogy vize a Mesztiascsalába, az Enguriba, majd a tengerbe érjen.

Vissza a legegyszerűbb ösvényt terveztem járni, így figyeltem arra, hogy ne 
kezdjek újabb zergekalandot. Sajnos ez nem csak rajtam múlt, a kőomlás nem 
gondolkozik azon, hogy gyalogutat hagyjon. Azért minimális köves élménnyel 
megúsztam. Az erdős és a gyökeres szakasz is ismerősen, gyorsan le lett tudva. 
A híd és a közelében lévő létesítmény érdekelt továbbra is. Itt vizet vesznek ki  
a folyóból. Medencében kiülepítik az iszapját, ami tisztán kőmorzsalék és  
továbbítják. Szerintem.
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Más útvonal híján ezután is a már járt úton kellett visszatérnem Mesztiába. 
Alig mentem egy kilométert, egy jobbkormányos kisbusz fékezett mellettem 
és intett, hogy enyém a baloldali ülés elöl. Lestem, mennyire francia a srác, de 
helyinek látszott, elfogadtam a meghívást. Fura volt a kesztyűtartó előtt ülni 
balra, kormány nélkül.

Éppen túl voltunk az ot kuda/Vengrija kérdezz, felelek szakaszon, amikor hívást 
kapott és percekig oroszul csevegett. Nagy sebességgel persze nem lehetett en-
gedni a lejtőn a kocsit, aminek fékje hallhatóan nem volt 100-as. A többit tudni 
sem akarom. A betonra érve biztonsági övet kapcsoltunk a rendőrök miatt és a 
reptér mellett húzzunk el. Addigra az elmúlt hét felbugyogó szavaiból álló értel-
mes, kerek mondatokat mondtam oroszul, amitől el is hitte a sofőr, milyen perfekt 
vagyok. Az oszét-grúz zenére éltettük Szakartvelót és direkt kérte, hogy a kamera 
őt is vegye. Egy ponton jeleztem, itt jó lesz, testvér és pacsival búcsúztunk. Ott 
volt a kisbolt, ahol a kefírt vettem 4 lariért reggel. Gyorsan meggondoltam ma-
gam és mégsem a szállásra mentem, hanem a reggel kinézett hűtőmágnesekért 
a szuveníreshez. Gáz is, égő is volt nála, de a tegnapi indokkal kis agyalást követő-
en megint elengedtem. Három giccses mágnest választottam, egy larit aprópénz 
hiánya miatt elengedett az öreg, majd a vendégházba indultam.

Első dolgom a maradék sör és a maradék helyi limonádé egyesítése volt.  
Remek liternyi frissítőt kaptam, Cum kérdezte is, mennyibe került.
- Nem volt 20 lari - kapta meg röhögve.

2 évre visszamenőleg minden képet megmutatott a szülővárosáról, családjá-
ról, barátairól, maratoni futásairól, hegyi kalandokról, tanítványairól. Mit felej-
tettem el?

Egyéb nem nagyon történt, csak beszedtem a tiszta ruhákat a kötélről. A meg-
ürült ágyakat más nació tagjai foglalták el. Én a kefírt toltam be vacsorára egy 
csomag gabonás kesszel és nekiültem e memoárnak. Közben töltésen pár ak-
sim. A díszfények világítják meg az ősi tornyok falát és a szemközti 3800-as csú-
csokra lehet, hogy még mindig szakad a hó, mint naplemente előtt közvetlenül.

 10 km autózással 25 km-t haladtam, 1290 métert emeltem.

2021.08.19. Delica minden mennyiségben

Mintha koleszban lettem volna. 22 órára mindenki kussban az ágyába bújt, 
de villanyoltás után nem tört ki párnacsata. Egyedül a török mászkált egy-

szer és valaki franciázott álmában. Én izgatottan készültem a reggelre alvás előtt, 
mert a kalandom eddigi csúcspontjának gondoltam a mai napot. Igazam lett.

6 körül pirkadt. A szemközti gleccser derengőn köszönt rám az ablakon át. 
Egy névjegykártyát Cum ágya mellett hagytam, mert meghívtam magamhoz, 
ha arra jár. Mert járt ott, ismeri Budapestet és emlegette Jászberényt is. Én meg 
apai ágon jász is volnék. Ezt Goriban, Sztálin szülőházánál még felhozom majd! 
A többi legyen meglepi! Durva lesz.

Hogy ne csapjak nagy zajt, este mindent elrendeztem a táskában, a póko-
zandó függeléket meg fel sem vittem érkezés óta. Azért egy fürdés jól esett 
volna, csak nem volt víz. Csalódottan öltöztem vissza. Talán jól is jártam, mert 
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1400 méteren 10 0C-kal indult a reggel, én pedig csak rövidet húztam. Fél 8 előtt 
angolosan távoztam, érkezésemkor már fizettem előre. A marsutkák beálltak a 
helyeikre, talán emiatt is mentem el először a kávézó előtt. A pékbolt, ahol teg-
nap olyan jókat vettem, még nem nyitott ki, de éreztem az illatokat, tehát sült a 
reggelim. Mentem hát egy kört a jobb később, mint soha elvén a városban. Fel-
fedeztem azt. Mikorra visszatértem a centrumba, meglett a kávézó is. Nem tud-
tam nyugton maradni, a bringa tolása közben jutott a nadrágomra is az egyéb-
ként finom eszpresszóból. Kanyarodva a pékbolthoz csaknem feladtam, mert 
nem nyitott ki 8:07-re sem, de egy ropogós csemegékkel megrakott tálcával 
kezében megjelent a tegnapi angyal és már tolta el az üveget és maga kínálta 
a portékáit. 3 hotdog, egy hacsapuri és valami édes pogacsa vagy zsemle jött 
velem a közeli parkba, ahol 2 napja az interjút adtam. Most éhenkolbász kutya 
szegődött mellém és önkéntesen besegített volna a hotdogok betermelésébe. 
Bírtam én azt egyedül is! Remek eledel volt, amihez a park ásványvíz minőséget 
adó közkútja volt a kísérő forrása.

Elégedetten másztam át a kijelölt utamhoz, ami miatt a mesztiai reptér futu-
risztikus fogadó épülete kimarad a majdani filmből. A csodálatos napsütésben 
boldogan álltam át gyalogosból újra bringás üzemmódba. Erős emeléssel nyi-
tottam, majd gurulás és sík tekerés lett a Mulhra-folyó mellett, ami az Engu-
ri Mesztián áthaladó mellékfolyója. Egy helyen a túra első gázlójához értem.  
A hegyről leömlő víz nem kapott csöves elvezetést, hanem a betonutat keresz-
tezte. Hiába volt sekély, bringám kereke megdobta vizét és elég jól eláztatta a 
cipőm. Egy kisebb falut csak azért húztam be mára még otthon, hogy a főúttól 
távolabb is lássak valamit a helyi életből. Ezért erős köves kaptatón tudtam csak 
a burkolt szakaszra visszatérni. Utána tettem ki a zoknit száradni a gumiháló 
alá és tudtam, hogy a következő gázlót nem merőlegesen tudom le. Ez volt a 
helyes technika. A csúcson az Ugviri-hágó következett 1900 méteren és újra 
az Enguri völgyében voltam alatta. Később másik folyó mellett haladtam. Lát-
szott, hogy a tavaszi olvadás milyen erővel esett neki az útnak. Hol alámosta, 
hol a hidat cibálta meg, hol a hordalékból épített torlaszt, ami miatt új medret 
akart keresni magának. A karbantartás is sok erőt vehet el az építéstől, emiatt 
csak lassan jutnak el Usguliig vele, de a jelek biztatóak. Láttam zsaluzott be-
tont és zsalut leütögető munkást. Mindössze 12 kilométerre a céltól fogyott el 
a betoncsík. Akkor éreztem úgy, hogy a bőségkosár, vagyis hátizsákom nyitásra 
érett. Abban a pillanatban egy svéd gyalogtúrázó ért a közelembe. Főleg azért 
örültem neki, mert voltam már mexikói, belarusz, olasz, de libanoni az nem.  
Ő annak gondolt.

Kaja végére beborult és éppen ki tudtam tekerni a felhő alól, ami dobta máris 
nyakamba a terhét. A több nappal korábbi esőből voltak még jókora pocsolyák, 
híg trutyis szakaszok, de a Zarzma utáni horror nem köszönt be újra.
(Most fél 10 van, dörög, villámlik, ömlik az eső.)

Közben ma is feltűnt, hogy szemből és hátulról legalább 50%-ban Mitsubishi 
Delica kisbuszok járnak főleg jobbkormányos kivitelben. Alkalmanként 3 is 
jött mögöttem egymás után, egy meg szemből. Az út addigra egy valaha szűk 
völgyszoroshoz vitt. Csak az út építése miatt martak bele a hegybe, ami aztán 
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omladozott az erózió miatt és hosszan nézett ki úgy a táj, mintha egy házbon-
tás utáni területen járnék a sok lemezesen hasadó alapanyag között. Aztán egy 
újabb gázló következett, de ott a víz rövid szakaszon rákanyarodott az útra s én 
az autók kerekét figyelve jöttem rá, hogy a cipőm vízbe fog érni, ha át akarok 
rajta tekerni. Ezért azt lehúztam, mivel zoknit már napok óta nem viselek és 
tolva juttattam át fekszerelésem. Odaát aztán lemostam lábam, leszárítottam 
és egy utolsó lendületet vettem a cél előtt.

Az kellett is, mert egy komolyabb szerpentinnel folytatódott a szakasz, mely-
nek teteje az Ushguli feliratú tábla volt többek közt egy magyar motoros által 
idén odanyomott matricával. Onnan már látszott a falu alsó részéhez tartozó 
koskik fala és teteje. Lassan jutottam át az épületek között, de hová is kellett vol-
na sietni? Viszonylag korán volt és ennél kellemesebb napos időt kívánni sem 
kellett. A látvány fokozódott, mikor az Enguri hídján autókkal tanyázó, utasra 
vadászó sofőrök közt megláttam az UNESCO által védett falu felső felét Grúzia 
legmagasabb hegyével (Shara, 5193 m) a háttérben. Ott van az orosz határ is.

Ide terveztem egy kávé és egy sör elfogyasztását, ami a Tower nevű kávézó 
és szálloda udvarán be is következett és ha már hotel, megnéztem a Bookin-
gon, mit kér a szállásadó. 50 larit írt az alkalmazás. Nem böktem rá, hanem a 
háziásszonytól kérdeztem meg, van-e üres szoba. Volt. 17 lariért. Megnéztem, 
tetszett, maradtam. Itt jegyzem meg, hogy múlt keddi érkezésem óta 50 ezer 
forintot vertem el összesen euróból larira váltva.

Pakolás és fürdés után egy kellemes sétát tettem először a felhőket szülő óri-
ás hegy felőli végére a falunak, majd a közepén magasodó dombra, ahonnan 
a legendás képeket is lövik a prospektusokba, végül vacsorára visszatértem 
szállásomra. Az étlap gazdag, a valódi kínálat szerény, de találtam olyan ételt, 
amihez még nem volt szerencsém. Az egyetlen leves sűrűje zöldségekből állt, a 
hagyományos grúz lepény pedig apró húsos tölteléket kapott egy kevés hagy-
mával. Közben a tányérom tartalmáért nyálát csorgató idegen kutyákat a ház 
mindenese lapáttal űzte el. Ne tacskókra és uszkárokra gondoljatok, ez a Kau-
kázus! Azok öt perc múlva ugyanott azon veszekedtek, ki kunyeráljon a jobb 
hatásfok érdekében immár egyedül. Így történt, hogy a kerti asztaltól a házig a 
hol jobbról, hol balról felugró eb ívéből álltam ki, miközben egy másikban nem 
szándékoztam hasra esni sem.

 Meglett itt, a szállás udvarán a 700. km grúz földön, amihez ma 52-vel járul-
tam hozzá. 2060 m-re jöttem a tenger szintje fölé, miközben 1372 métert emeltem.

Az eső nem hiányzott, de délután óta tudtam róla. Ha az előrejelzés most is 
helyes lesz, reggel eláll. Az a kérdés, milyen állapotban találom Usguli fölött a 
hágóutat.

2021.08.20. Eső utáni csodavilág

A szint padlójának zajaira még felriadtam, ha ajtóm előtt elment valaki, de az 
Enguri és a szakadó eső beszűrődő zaja végre rendesen elnyomott.

Első éjjelem volt, hogy nem ébredtem fel plafont nézni. Jól is tettem, mert 
a napi bloggal már lefekvés előtt végeztem, ebben meg előre dolgozni nem 
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lehet. A hatórai pirkadatban újra csak az eső hangját vettem ki a folyóé mellett. 
Gyakorlatilag ömlött.

Még a reggelihez is így kellett kimenni. Felhúztam a téli ruhám, amit ponto-
san ide szántam, amikor csomagoltam otthon. Az asztalra 1 db főtt tojás, lapos 
házi kenyér, kevés sajt, kevés répás rizssaláta, pici süti, pici lekvár és amerikai 
kávé került. Vártam még valamit, mert szemre kevésnek tűnt, de a német lá-
nyok és a francia pasik is ezt kapták. Végül elég lett, jól laktam ezekkel. Az eső 
pedig úgy állt el, ahogyan a Meteoblue megjósolta.

Vendéglátóm képeket csinált rólam és utamra engedett. Igaza volt, nagyobb 
probléma nélkül ment minden közvetlenül eső után is a burkolatlan úton, csak 
mindjárt kifogtam egy útépítő lánctalpast, ami hangos volt, miközben itt a 
természet csendjéért jár az ember. Inkább megálltam, ha már maga elé nem 
engedett. Csak pár nagyobb pocsolyát kellett bevállalni, miközben egyre fel-
jebb kerültem. 2000 méterről 2600 fölé a 8 0C-os hűvösben. Körülöttem alpe-
si legelőket patakok szeltek át ezüstös sávokat rajzolva a hegyoldalakra. Apró 
gázlókon keresztben és az eső utáni csermelyeken hosszában haladtam. Nem 
fáztam, kabátom cipzárját is lehúztam. Aztán jelöletlenül, mint mindig, elértem 
a magas pontot. Szemben a 3-4 ezres csúcsok a havas oldalakkal és gleccsere-
ikkel óriásként emelték magasba a grúz-orosz határt, nehogy ott akarjon valaki 
átlógni. Végre felhő nélkül is láttam az 5193 méteres Sharát. Hasonlóan jól gu-
rulható úton, mint fel, a meredekebb oldalon ereszkedni kezdtem. Örömöm, 
hogy a sárvédő nem telt fel sárral gyorsan szerte foszlott. Egy újabb útépítés 
sárga agyagos trutymóban folyt és nem lehetett kikerülni. Már fékeznem sem 
kellett és mire elhaladtam a monstrumok mellett, bringám egy bolond faze-
kas munkájának látszott. Ha akkor kiégette volna valaki, a kínai agyag hadse-
reg vándorkiállítására feltűnés nélkül be lehetett volna állítani a katonák közé.  
A hátsó sárvédőt lekaptam. Nem sokkal lentebb egy izraeli bicajos öregúr tolta 
velem szemben 100 dolcsiért Grúziában vett gépét. Én őt a hamarosan szíva-
tó agyagra, ő engem az első falu harapós ebeire figyelmeztetett. Lentebb már 
annyira meleg volt egy gázlónál, hogy átöltöztem a mesékben látott díszletek 
között. Csakhogy a rengeteg kék virág a hófödte hegyekkel háttérben való-
di volt a szaladó patak partján és a nap világította be vakítóan ezt a mégsem  
fantázia világot.

Lentebb fekete sarat dagasztó munkán is túl kellett haladni. Az első kerék is 
vacakolni kezdet, de nem akart olyan könnyen lejönni a sárvédő, mint hátul, hát 
tovább nyomtam úgy. A havas csúcsok alól érkező vizek mellé kanyarodtam. 
Szemből német túramotoros páros, majd spanyol házaspár érkezett szintén 
bicajjal. Amúgy eseménytelen ereszkedés történt. Később rengeteg útépítés-
sel találkoztam. A folyamat végén talán össze fog állni egyszer a hágóút, de 
a természetet nem lehet megzabolázni. A következő olvadás vagy egy vihar 
átrendez úgyis mindent. Ahol egyszer megbontották a stabil hegyoldalt, az 
omlik és torlaszol. A 35. kilométeren már betonlapokból álló műútra értem.  
Ez sem függött még egybe. Láttam olyat, hogy előttem törte a sziklafalat  
a gép, arrébb a betongyűrűk vártak beépítésre a mélyedésnél, aminek alján  
sarat hagyott az időszakos vízfolyás. Minden munkás visszaköszönt és sokszor 
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nem gamardzsoba volt a válasz, de jó utat is kívántak. Azt magam alá már én is 
nagyon régen!

Végül aztán elértem a kész szakaszt. Addigra nem csak dél, fél 3 is elmúlt. 
Az első útszéli kisbolthoz betérve vizet és kólát vettem, majd bevágtam utolsó 
halvámat. Sokáig nem is volt másik vásárlási lehetőség. Innentől tudtam, hogy 
a mára kitűzött cél nem is irreális, hiszen a napi emelés nagyja megvolt. A terv 
szerinti úté igen!

Ahogy az lenni szokott, a 30. lejtőzős kilométer után untam az egészet.  
Az egyhangú száguldást pár elmosott szakasz lassította, máshol egy hatalmas 
Sztálin-szobor miatt húztam be a féket. Aztán az ingereszegény környezet át-
ment izgalmasba, ahogy szurdokvölgybe értem a folyó mentén. Őrületes ma-
gasságba mutató, meredeken álló sziklafalat csodáltam és az azon kapaszkodó 
lombos növényeket. Egy helyen férfiak társasága evett és ivott. Köszöntem és 
ők asztalukhoz invitáltak, de integetve tovább kellett állnom.

Este 6 után egy szűk sziklaszoroson keresztül érkeztem meg Cageribe, ahol a 
Booking nem sok jóval kecsegtetett a város mérete ellenére. Élénk központjá-
ban két kis szállodája közül az egyik biztosan működött, de valami földszintes 
vendégház jobban érdekelt. Meg is lett a közelben az ideális jelölt, csakhogy 
a korábbi helyekhez képest 2-3-szoros árat, 60 és 70 larit kértek reggeli nélkül. 
Volt rá pénzem és még tetszett is, de más árakhoz vagyok itt szokva. Sem al-
kudni nem sikerült, sem ők nem gondolták meg magukat, amikor udvariasan 
elköszöntem a vendégek nélküli ház udvarán.

Aztán egy hotelt jelzett a navigáció a következő nap nyomvonalán, úgyhogy 
neki is vágtam. Csakhogy a hajtűkanyarokkal épült hágóúton csak egy mór 
torony lépcsősorát találtam a jelzett helyen. Mivel visszamenni eszembe sem 
jutott, napnyugtáig megraktam a látványos hágóutat és újra 900 méter fölött 
jártam az Oberli-hágón. A másik oldali azonos nevű faluban sem láttam jelét 
vendégháznak, ezért az azon túl elterülő tó mellett kerestem és találtam lejára-
tot az útról, hogy erős szürkületben sátrat is állítsak egyszer.

Meg is akartam mosdani a tóban, de a partról nagy csobbanással derékig 
csúsztam iszapos vizébe. Jobbnak láttam törlőkendővel elvégezni a macska-
mosdást. Meleg ruhában nem hiányzik a hálózsák.

 Ma végül 117 km mellett begyűjtottem 1450 méter szintet is. Cageriben 
már túl voltam a 800 grúz kilométeren. Csak 66 kilométer maradt a következő 
napi szakaszból.

2021.08.21. Hegyi menőzés

Lehet, hogy eddigi legrövidebb mesém következik, de csak majdnem annyi a 
lényeg, hogy tekertem és tekertem.

A már szokásos 6 órás kelés ma is ment. Éjjel nem hiányzott a hálózsák, nem 
kellett kuporogva vacognom a sátorban. Kényelmesen felcuccoltam és vissza-
bicajoztam Oberlibe, ahol azonnal a vízre vetődtem. Este kellett volna megtöl-
teni a kulacsokat, de annyira bíztam egy vendégházban, hogy kihagytam.

A vegyesboltban cipőfűzőre hasonlító füstölt sajtokat és felvágottat vettem, 
a szomszéd purisnál pedig a grúz lepénykenyeret 100 forintért. Úgy mászott ki 
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a lisztes dagasztásból a pék. Sajnos se fotó, se film: tiszteletben tartottam kéré-
sét. Üres asztal és szék is volt a falu központjában, ami egy kis tér a kanyarban 
a híd mellett két szabadon folyó kúttal. Míg nyugodtan ettem a megszokottan 
nyálát csorgató, hihetetlenül barátságos blökik figyelmében, a zajló élet csen-
des szemlélőjévé váltam. Míg nem végeztem, csak a kutyák próbáltak a belső 
körömbe kerülni, másoknál elég volt a köszönés. Azt követően már oroszul kér-
dezz-felelek ment az elköszönésig.

Gyorsan elértem majd elhagytam a sátram hűlt helyéhez a lehajtót azzal a jó 
érzéssel, hogy tegnap este letudtam már egy komoly hágót és az alvóhely meg 
igyért sikerült. Arrébb a tó már nem sávosan barna volt, hanem kiülepedett 
és az oldott mészkőtől türkiz színben pompázott. Akkor már sejtettem, hogy 
ez sem termeszetes képződmény, amire a bizonyítékot hamarosan láttam is.  
A szűk hasadéknál a ferde kőrétegek két oldalról lejtettek a gát felé, ami alatt 
szép átmérőjű csőből folyt le a tovább engedett vízmennyiség. Ám ezzel nem 
volt vége, mert hosszú kanyonba vezették be az utat, ahol a sziklák az utazó 
feje fölé is benyúltak. Hidakon néha oldalt cseréltem, majd az utolsónál bal-
ra vége lett a gurulásnak. Innentől Kutaiszi folyója, a Rioni rohant jobbomon 
velem szemben. Az újabb hosszú emelés vége az lett, hogy Csrebalo előtt az 
egészet le is gurultam. Narancslé és jeges kávé vásárlása után a hídon túl szü-
net nélküli emelés jött 400 méter közeléből csaknem 1200-ra, ami közelében  
50-60 méteres fel-le játék következett hosszú kilométereken át. Közben néze-
gettem a helyre jellemző fa épületeket rengeteg ablakkal. Jelentős részük csak-
nem romos állapotba került, szemre tetszetős alig akadt. Itt is volt víz bőven, ha 
tölteni kellett. Az előző napok tapasztalata után folyton az elmosott és egyéb 
okból burkolatlan szakaszokat, valamint az aszfalt elfogyását vártam. Az útvo-
nal a tervezés folyamán egy enyhe erőszakkal került be a Komoot honlapján a 
programba. De csak a legelső kaptató elején volt rövid úthiány. A sportértéken 
és a tisztességes haladás lehetőségén kívül sokminden mást nem tudok mon-
dani a 30 0C körüli melegben zajló napsütéses örömbringázásról.

Ninorcminda amolyan helyi központnak látszott, ahol zászlóm alapján megint 
mexikói voltam valakinek. Hajlottam arra, hogy beugrok a közeli jégbarlangba, 
de a szálláshely a Booking alapján elég reménytelenül nézett ki, így még azt is 
számba vettem, hogy a Tkibuliból buliból Kobáékig megyek, ugyanis csak plusz 
20 km onnan Kutaiszi.

Ninorcmindán így átgurultam és a fentről már korábban megvillant Saori-víz-
tározó mellé értem. Ez is eléggé vízhiányosnak tűnt, mint a hálóhelyem melletti. 
Hatalmas területű vizében fürödtek, pecáztak. Csónak nem ringott rajta. Még 
egy saját medencés szálloda is épült a közelébe az általam járt parti szakaszán, 
mellette étterem működött. Innentől kezdtem Garminomban a helyeket les-
ni éjszakára. Egy sátorozási lehetőség viszonylag közel elég jónak látszott, mi-
kor a tavat elhagyó emelkedőn pénzdarabot láttam az aszfalt szélén magam 
alatt. Majd még kettő másikat. 2 lari 10 tetrivel lettem gazdagabb. Még javá-
ban kerestem hozzá, hátha az út szélén leszek vagyonos, amikor erős iramban 
egy megrakott bringás pedálozott sebesen felém lentről. Louis a neve és tö-
rök meze miatt rosszul tippeltem meg származását. Egy közeli kitekintő pon-
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ton Tkibulival a háttérben aztán rendesen bemutatkoztunk egymásnak. Egy 
svájci bicajoshoz lett szerencsém, aki hozzám hasonlóan most akarta befejezni 
napi szakaszát. A légvonalban másfél kilométerre fekvő helyet 7 kilométeres 
szerpentines ereszkedés után leltük meg. Érdemes volt fölénk és mögénk is te-
kinteni, mert bődületes méretű mészkőképződmények állnak a hegyen. Csak-
nem ideális minden szempontból a sátorhely, csak a hulladék, amit a grúzok 
mindenhol eldobálnak... Louis nyugtatott, hogy a törökök ennél durvábban 
adják elő. Ment a kamera, amikor akcentus nélkül beköszönt magyarul. Ismeri a  
Gellért-fürdőt és a Széchenyit.

Lepakolás közben elmondtuk röviden eddigi utunkat. Az enyémet ismeritek, 
Louis pedig 2 éve van úton. Törökország, Irán, Irak, Kuvait, Nepál, Tajvan és most 
itt. Neki konkrét terve nagyon nem volt, csak mázlija, hogy előttem két nappal si-
mán lejött a Usguliból a hágón át. Holnap és aztán talán 2 napig, Tbilisziig esélyes 
a közös kalandozás, miután elmeséltem az útvonal látnivalóit. Érdekesnek találja.

A sátor közelében patak dönget hangosan Tkibuli felé. Az út építésekor ha-
talmas csőbe vezették az útban lévő patakot. A közelben eltört ez a cső és saját 
medret mosott magának. Ebben fürödtünk meg még szép időben, világosban.

Néha az előrejelzés ellenére esni kezd, én pedig nem tudok a kopogásától 
majd aludni.

 Ma 74 kilométeren 1518 métert emeltem.

2021.08.22. Levanc Hobrebradze nyomában

Éjjel később nem esett és csak a fa leveleiből lehulló csappek okoztak zajt a 
külső sátoron. De mi volt ez a patakéhoz képest? Csak annyit kellett tennem, 

hogy a jobbik fülemre feküdtem és kész volt a halkítás. A szerpentinen, aminek 
közepéről lekanyarodtunk, lassan leállt a forgalom.

Reggel pakolás közben szárítottunk mindent, amit kellett. Én még este kihúz-
tam hosszú kötelem, amivel a reptetős dobozt is átkötöttem korábban. Ezt most 
a hegy foka felett felbukkanó nap irányában átkötöttük, arra teregettünk. Végül 
Louis-nál és nálam is összeállt a felszerelés, így bezúgtunk a városba. A szerpen-
tinnel tudtuk hogy nincs gond, csak húzni kell a féket, de Tkibuli főútja a széles 
aszfaltjával kellemesen meglepett. A Sparban vásároltunk, svájci kollégám még 
pár környező helyre benézett a sikátoros bazárban és a közelben a szokásos  
3 kutya megfigyelése alatt bekajáltunk. Déli irányban távoztunk a végig széles és 
szuper úton a nevezetességgel nem büszkélkedő, megújítás alatt álló városból.

Hatalmas gurulások után 200 méteres tengerszint feletti magasságnál kötöt-
tünk ki, majd kavicsos mellékúton elhagytuk addigi kényelmes aszfaltunkat, 
aztán mi is egymást. Mikor rájöttem, hogy Louis nem fordult le egy helyen utá-
nam, hiába mentem vissza, úgy tűnt, vége a közös lógásnak. Megvonva vállam 
mentem saját tervemen tovább. Egyszer csak a tükörben megláttam Louis alak-
ját a távolban. Nem gondoltam, hogy tudni fogja, merre folytattam, mert nem 
teljesen aszfaltosra volt a napi szakasz sem.

Nagyon jó iramban tud haladni. Mióta úton van, 50 ezer kilométert lenyomott 
és bírja fáradhatatlanul. Valahogy nekem pedig nem ment ma. Nem tudtam, 
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hol az elmúlt napok lelkesedése és lendülete. Csak a hőmérőre pillantva esett 
le, hogy 40 0C feletti hőmérséklet mellett kell kiforgó köveken áthaladni ren-
geteg szinttel, amikor a lejtő hasonló munkát ad, mint az emelkedő az egyéb-
ként toszkán tájra emlékeztető környezetben és az izzadság ömlik a szembe. 
Ebből frissen szerzett társamnak is elege lett. Ha nem dönt úgy, magam ké-
rek félórás szünetet egy fa alatt. Míg tartottuk a déli sziesztát, egy hölgy hí-
vott meg magukhoz a közeli Tuza faluba, mikor fékezett az autójával. Címet 
nem adott, mert azt úgysem írták ki, de keressük csak nagypapáját Levanc  
Hobrebradzét.

Kissé jobb formába kerültem és Tuzába érve Louis is úgy gondolta, maradjunk 
kicsit a borásznak mondott bácsinál. Én mondtam, hogy oké, de biztosan nem 
borozok estig, csak fejbe vág az alkohol. Egy sarki boltnál irányba állítottak és 
jó betonlapokon haladva, arról valamiért le nem térve kerestünk újabb segítsé-
get pontosításra a ritkán beépült faluban. Egy helyen egy füvet nyíró embertől 
kérdeztem oroszul, hol él az öreg, de csiaturai lévén éppen ő nem, csak neje 
tudta, hogy még tovább kell hajtani. Arrébb megint csak tovább küldtek, az-
tán már nem láttunk elő embert, a temetőnél tanácstalanul vosszafordultunk. 
A fűnyírós embertől Louis vizet akart kérni, de evésre meghívás lett belőle.  
A srác perfekt oroszból, így nem kellett az én szerény szókincsemmel magya-
rázni a korombeli házaspárnak. Kenyér és finom házi sajt került a kerti asztalra 
uborkával és paradicsommal. A probléma a pár fiával érkezett. Halvány sárga, 
zavaros folyadékot hozott 5 literes vizes kannában és azt büszkén bornak ne-
vezték. Azon kaptam magam, hogy udvariasságból koccintok és iszom a decis 
pohár tartalmát. Majd megint. Amikor direkt nem ittam meg mindet, feltöltöt-
ték. Aztán Louis is úgy gondolta, ideje indulni, még 30 ismeretlen kilométert 
kell letudni. A maradék bort 2 literes kólás flakonba kezdték átmérni elvitelre. 
Szóltam, hogy nálam nincs helye, nem kérek. Louis bevállalta. Köszönet kép-
pen elkezdtem a grúz himnuszt, amit a hölgy apjával kiegészülve öten együtt  
adtunk elő ott a kerti árnyékban.

Nem mondom, hogy jobban ment a bringa az aszfaltosnak csúfolt úton, pedig 
az a főút volt! Még buszmegállók is voltak rajta. Meg az egész addig is bekapott 
7-10 százalékos emelések és gurulások. A hibátlan aszfaltra kanyarodva sem volt 
más a helyzet. Akkor már nagyon vártam, hogy 10 kilométerre a céltól a túrám 
top 5-jébe férő látványosság láthatóvá váljon. Egy jókora szerpentin alján meg-
lett. A közelébe férkőzni megint csak mászással és végül egy rázós úton lehetett. 
Egy 40 méter magas mészkőből álló képződmény tetejen a 7. század óta szerze-
teslak áll Kachi falu mellett. Csak egy tűzlétrán lehet feljutni és csigás kötélpá-
lyán megy fel a teher. Alatta kápolna, múzeum és kegytárgybolt működik.

Kíváncsian kempinget kerestem a Garminnal. Légvonalban 20 km-en belül 
egy volt: amelyikből reggel indultunk és már 70 km-t jöttünk! Az utolsó kilomé-
terek mászással kezdődtek, végül szerpentinnel zúgtunk be a roppantul lepuk-
kant bányavárosba, ahol szállást és a híres kabinos drótkötélpályákat egyszerre 
kereste szemem. A központban a Booking kiadott egy hotelt, ami ott volt az or-
runk előtt. Be is cuccoltunk fejenként 3500 forintért. Louis után fürödtem meg 
és Zugdidi óta először borotválkoztam is. A csinos folyosóval ellátott hotelt 
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együtt hagytuk el, de én étteremben szerettem volna enni, a svájci magának 
kotyvasztani a rövid séta után. Egy leállított kabin alatt váltunk szét.

A szemközti étterembe lépve nem kellett kérdeznem, van-e, ugyanis az egyik 
asztalnál két pofára ették a grúzok a hinkalit. Sörömet iszogattam, míg az öt mé-
retes töltött tésztabatyu elém is odakerült. Hagyományosan, kézzel fogva ha-
raptam, szürcsöltem a forró ételt. A töltelék fűszeres darált hús volt hagymával. 
A végén valami grúz desszertet még bevállaltam volna, de nem volt. 1000 fo-
rintnyi larit fizettem és fáradtan indultam vissza a sötétben a New Land hotelbe.

 74,2 km-t tekertünk és közben 1580 métert emeltünk e forró napon.

2021.08.23. A szurámi vár legendája

Éjszakára a bringák egy szobában lehettek velünk a csiaturai New Land ho-
telben. Szerintem rajtunk kívül nem is volt másik vendég. A recepciós min-

denes este és reggel is kedves volt, bár érkezésünk előtt igazán megcsinálhatta 
volna a budi víztartályát. Lajos - ahogy Louis is hívta már magát - a szemetes 
vödröt kiürítve alkotott öblítő eszközt. Azt nem tudom, miért kellett neki lég-
kondi egész éjjel, mert a sátrára azt nem szokott szerelni. Cseppet fáztam az 
egyébként bringával is díszített paplanhuzat alatt. Minden elektromos eszközt 
feltöltöttünk hálózatról.

Az ablak előtt az autók kereke vizes burkolaton gurult, de hat után már nem 
esett. Reggeli és pakolás után még egy kis városi tekergésre indultunk: chia tú-
rára. Bocs! No, nem volt ez nagy városnézés, ugyanis mi lentről a katlanból aztán 
nem indulunk meg passzióból a hegyen körös körül álló romhalmaz panelek-
ben gyönyörködni. Azt maguk a lakók is máshogy oldották meg a közelmúltig. 
Itt nem panelprogram van, hanem kabinprogram! Áll az összes ósdi drótköteles 
kabin az utcák és a sziklák felett, felső állomásuk alatt, mint amikor a pár cipőt 
fűzővel ősszekötve dobják fel vicces figurák a villanyvezetékre. Csak a már fel-
újított 4 vonal közös végállomásáról indulnak és oda érkeznek a legmodernebb 
szürke kabinok füstös hővédelemmel ellátott üvegekkel. A technika az, mint 
Kutaisziben is, hogy a lenti utasok indulásával kezdik aláereszkedésüket a fenti-
ek is a párhuzamos sodronyon. Energiahatékony megoldás.

Vettünk lobianikat 1 laris darabáron a péknél, aki hagyományos módon épp 
kemencéje falára tapasztott kész lepénykenyereit szedte ki. Mikor kigyönyör-
ködtük magunkat a posztkommunista iparvárosban, ráálltunk a nyomvonalra, 
ami meredek, hosszú és keserves mászást adott, de tökéletesen hűvös időben. 
Az viszont igen kellemetlen volt, hogy a sok füstölő dízelmotor a minden tí-
pusú autókból és tehergépkocsikból sokáig beterített szutyokkal szemből és 
hátulról. Lajos most is élen járt, tehát nyugodtan lehetett l. Lajos. 360 méter 
emelés elsőre nem kevés 12-14%-kal, de ez töredéke volt a napi tervnek. Amit  
aztán enyhe lakossági nyomásra elvetettünk. Egy kis evés és ivás után mentünk 
volna az otthon behúzott úton, de miután mindenki tudni akarta, hová tar-
tunk, egyhangúlag küldtek vissza a főútra. Úgy voltam vele, hogy csak jobban  
tudják és tegnap szívtunk éppen eleget, egy érdekes történetű helyre  
ezért nem 45 kilométer nem ajánlott szakaszon, hanem 65 erősen preferálton 
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megyünk tovább. Számoltam azzal, hogy nem is tudnánk lenyomni a 118 kilo-
métert estig.

Alig álltunk irányba a korábbi letérésnél, egy furgon fékezett valamivel előt-
tünk, hogy jéghideg Fantával és kólával kedveskedjen nekünk és még azt is fel-
ajánlja, hogy elvisz minket akár Goriig vagy Tbilisziig. Két hónap múlva pedig 
indul Németországba dolgozni. Természetesen nem kértük a fuvart. 

Azt már Luis mondta, hogy két faluval arrébb van Ázsia és Európa határa. Hát 
ott sem tábla, sem döccenő nem utalt rá. Az út mellett saját szedésű gombát 
áruló emberek mellett ismét emelés jött 1000 méterre. Mikor beindult a guru-
lás, meglett az 1000. grúz kilométerem a 12. bringatúrás napon. Ezt hamarosan 
egy út menti hacsapuris maminál ünnepeltük meg, ahol még kávét is lehetett 
venni. Hacsapurit egy ideig nem kérnék. A Szvanetiben elszalasztott mézvásár-
lást is letudtam, mert Lajos is végére járt a sajátjának. Az üveg finomságot meg-
feleztük, az üveget a méregerős török kávéval öblítettem ki. Így kaptam a leg-
jobbat ebből itt. A mami a méz fizetése után nem kért érte semmit, pedig Lajost 
éppen meghívtam rá. Még benéztünk a hagyományos sütőhöz és kölcsönös 
kedvességek után folytattuk a gurulást. Mivel úgy tűnt, a terv autópályára visz, 
átálltunk inkább burkolatlan útra a várható nehézségek ellenére. Csak 13 km! 
Egy helyen egy kordé állt a távolban és Lajos már javában ismerkedett. Az elé 
állat volt fogva nagy füllel. Mondtam is a kamerának, ha nem nyúl, akkor sza-
már. Lett volna éjszakára meghívás, de vissza nem terveztünk fordulni eddig.

Ahogy tovább döcögtünk, egy aluljáró két oldaláról felhajtóhoz értünk a  
pályára, amit tábla is jelzett, de a biciklizést tiltó tábla nem volt ott. Szóval ez  
itt így megy?

Nem sokkal arrébb egy autó lassitott mellettem. A 12 éves fiú duplacsöves 
puskát tapizott, de nem fenyegetett vagy ilyesmi! Kérdezgetett kedvesen és 
vízzel kínált, majd a videócsatornám után érdeklődött, mintha rám lenne írva, 
hogy van. Adtam neki névjegykártyát és nagyon jól éreztem magam. Szép 
nevelést kapnak erre a gyerekek. A szomszédos település felé a Gagarin úton 
hagytuk el Hasurit. Féltem, hogy nehéz lesz kiszúrni, de Szurámi közepén állt a 
vár. Akár testvértelepülési szerződést is köthetnének Déva városával, ugyanis itt 
is csak egy áldozat után maradtak állva építése idején a vár falai. E helyen nem 
asszony kellett a házhoz, hanem egy fiú. Anyja könnyei ma is folynak a befalazás 
helyén. A történetet feldolgozó 1986-os filmet elkezdtem még otthon nézni, de 
hiába a megannyi díj érte, a dramaturgiája mellett a kameraállások is kikezdték 
türelmem, 20 perc után kinyomtam. Az 1989-es Kin dza dza jobban járt, mert 
szerencsére első órája, az első rész végéig megvolt. Folytatás következik. Majd. 
Egyszer. Eredetileg a Dede című mozit akartam 2018-ból. Mesztia és Usguli mo-
zijában egész nap az megy!

A vár tövében állítottuk le a cangákat és a szűk utcavég kissrácai érdeklődve 
álltak körénk. Ismét kérték a YouTube-ról a linkem és én az alkalmazás keresőjé-
be beírtam az Afonya2go azonosítót. Őszinte boldogság volt a reakció és még 
közös szelfit is kért a gyerkőc. Ugye, azt nem kell mondani, hogy amíg a várban 
mászkáltunk, senki sem piszkálta a cuccunkat? Visszaérkezés után felnőttek és 
gyerekek búcsúztak lelkesen.
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Lajos kénes forrást talált pár utcával arrébb, úgyhogy még arra elhajtottunk. 
Míg őt valami karamellás édesség megvételére akarta egy 16 évesnek látszó 
srác minden idegen nyelv ismerete nélkül rábeszélni, netes fordítóval, engem 
megint elkaptak a gyerekek, akik telefon nélkül sem adták fel, papírra íratták a 
helyet, ahol megtalálnak. Mondtam is túratársamnak, mekkorát néznek majd, 
hogy talán ballagnak a suliból 3 év múlva, de grúz sorozatot tőlem még nem 
látnak, annyi anyaggal kéne már valamit kezdenem. A víz egyébként oké, valódi 
hideg ásványvíz.

Ott irányba is álltunk, mert eredetileg tervezett utam is átfutott rajta. Hihe-
tetlen, de 750 méterről akár Goriba is gurizhattunk volna, ám 6 óra és 100 km 
körül rutinosan vadkempingezős helyet néztünk. Végül a Mtkvari-folyó mentén 
éppen megtaláltunk egy netes megosztó által ajánlott sátorhelyet, amit hama-
rosan belaktunk az olajfák alatt. Velünk szemben 200 méterre egy harmadik 
bicajos kevésbé rejtőzött el piros sátrával, mint mi tettük. Hozzá viszont egye-
nesen nem jutottam át a köztünk húzódó csatorna és mocsár miatt, ezért az 
ismerkedés elmaradt.

A folyó neve egyébként oroszul Kura, törökül és azeriül Kür és Kürosz, Kurus 
király után kapta. Ő engedte el a zsidókat Babilonból.

A folyóban így tehát nem volt mód a fürdésre, hát pár kendővel letöröltem a 
mai napot mindenemről, mielőtt a Kis-Kaukázus felől megjön a zuhany. Még 
mézes kenyeret is volt időm naplemente előtt enni. Valószínű, hogy Lajos még 
Goriba elkísér, aztán búcsút veszünk egymástól. Tbilisziben már járt, nekem 
meg sok dolgom lesz ott.

 Ma lenyomtunk 100 km-t, 1480 m szintet meg fel. Jobban ment, mint tegnap!

2021.08.24. Generalisszimusz

Ahalszopelin túl, ahová tegnap lekanyarodtunk, elég rossz volt az éjszakám, 
mert többször is rákezdte az eső vagy az olajfa leveleiről ért dobolva a sá-

torra a sok kövér vízcsepp. Hatkor éppen nem esett, a távoli szomszéd meg el is 
tűnt piros sátrával együtt. Valamit tudott.

Szárítani reménytelen volt a cuccot, mert nemcsak, hogy borult volt az ég, 
még érkezett is nagy dirrel-durral a folytatás. Ahogy tudtunk, pakoltunk és húz-
tunk is a Mtkvari másik oldalára vissza. Persze kaptunk a nyakunkba. A követke-
ző falu előtt hatalmas erőd körvonalait pillanthattuk meg, ami közelről látszott 
igazán, hogy nem is romos. Minden kapuja nyitva volt, így besétáltunk és nagy 
részét bejártuk a néptelen udvarának. Főleg vallási jellegű épületei között han-
gulatos kert fogadja a látogatókat. Az utolsó udvari kaput megnyitva jöttem 
rá, hogy ott életvitel szerűen lakik valaki. Később tudtuk meg, hogy az ország 
második legnagyobb kolostorához volt szerencsénk Szamcevriszi mellett.

Kareli bizonyult a legjobb helynek, hogy a megeredt eső elől kávézóba üljünk 
be. Választék is volt. Kínáló polcon álltak a tasakos Jacobs termékei, a pultról 
tehát Nescafé Goldot kértem, amibe már saját mézet kevertem. Lajossal a lo-
biani lelőhelyét keresve ültünk nyeregbe a zuhi csillapodásával. Olyat vettünk, 
mintha lángosba lett volna töltve a babkrém, csak nem olajból vették azt ki 
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hirtelen. A falu végén éreztük, hogy az újabb hullám kellemetlenebb lehet, így 
látnokként azt mondtam, jobbra buszmegálló lesz. És lett. Míg ott dekkoltunk, 
elkértem Lajos körömcsipeszét, amit előttem és utánam török kölnivel mosott 
át. Pár kilométerre tőlünk egy dombba a szemem láttára vágott be egy méretes 
villám, nem volt alaptalan az óvatossagunk. A kisülés pontja izzott még egy picit 
utána. A szemközti utcából öregecske autóval érkezett egy idős úr, aki megállt 
és finom almákat nyújtott ki lehúzott ablakán. Átmeneti túratársam a szokásos 
módon kedélyes beszélgetésbe elegyedett vele, ezért valami fanyar kis gyü-
mölcs és még mentolos cukorka is gazdagította reggeli portyánk egyenlegét. 
Tisztára, mint egy kalandjáték, amikor a továbbjutás előtt eszközöket gyűjtesz. 
A csúcs az volt, amikor közölte, hogy jó barátja a müncheni olimpián dzsúdó-
ban megszerezte Grúzia első aranyérmét és nem állunk messze a szülőházától. 
És valóban: Sota Csocsisvili 110 kg-ban lett bajnok, a megállótól az egyetlen 
látható ház a családjáé. 2009-ben halt meg 59 évesen. Nekem meg mindig a  
17 halottal végződött túszdráma jut eszembe a ´72-es olimpiáról, amiről Spiel-
berg filmet rendezett. Több jelenetét hazánkban forgatták.

A veszély elmúltával mi tovább Gori felé, ő kis földjére indult ásni, kapálni. 
Hátunk mögött a korábbinál is fenyegetőbb borulás tornyosult, miközben előt-
tünk feltűnt a nálam tegnap estére tervezett város a vasúton és a folyón túl.  
Annak is az erődje volt számomra látványos és sajnáltam, hogy a napi tervbe 
nem fért bele korábban sem, de ma sem volt aktuális. Egyenesen a közpon-
ti parkhoz gurultunk, aminek a túlsó végében áll a város leghíresebb szülötte,  
Joszip Dzsugasvili, azaz Sztálin szülőháza, ami egy mauzóleumban szorong be-
keretezve, mögötte pedig egy múzeum is épült hozzá.

Beálltunk az oszlopos épület azon oldalára, ahol a rettegett vezető vasúti ko-
csiját őrzik. Ott egy pénzérme gyűjtő férfi kért bármilyen aprót otthonról, csak-
hogy én vésztartalékul papírpénzt hoztam és az éppen elég lesz a reptéri transz-
fer kipótlására hazafelé. Ezért eurocentet és egy eurót tudtam felkínálni neki.

15 lariért jegyeket vettünk és vártuk az angol nyelvű tárlatvezetést. A szuvení-
res bent aranyáron kínált minden giccses Sztálin-cikket, úgyhogy megörültem 
a bicajok közelében épp kirámoló árusnak, aki ötöd áron adott hűtőmágnest. 
Az idő közeledtével a bejárat felé húzódtunk és akkor magyar hangokat hal-
lottam meg. Egy csoport indult be idegenvezetővel és örömmel csatlakoztam 
inkább hozzájuk. Ők is örültek nekem. Egy picit el is vittem a show-t, de aztán 
belesimultam a társaságba. Már amennyire kamerás sisakkal ez lehetséges volt. 
A kézi kamera miatt rám szólt az egyik ügyelő, pedig tiltás sehol sem volt. Fo-
tózni lehetett. Én meg a sisakkamerát használtam. Nem tudom, mit sikerült vele 
összehozni, mert jóval később szólt Lajos már az úton, hogy az üvege csupa 
mocsok a reggeli fröcskölődéstől. A tárlat bejárása után a vagonon is vegignyo-
makodtunk, hogy a séta a kis ház nagy kereténél érjen véget.

Itt szóltam el magam, hogy tulajdonképpen én egy jó távoli rokona is lehetek 
a generalisszimusznak, ugyanis apja oszét volt, Magyarországra pedig beköltö-
zött egy nép, ami a mai déloszét nyelvjárást beszélte. Ők voltak a jászok. Apai 
ágon pedig jó eséllyel én is jász felmenőkkel rendelkezem tudtom szerint.

Egy Sparból ellátmányt hoztunk és a parkban majszoltuk el az ebédnek szánt 
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hideg eledelt. Egy lámpás kereszteződésben vártam lobianifüggő komám,  
amikor egy magyar a zászlómat látva szólított meg. Ő egyedül mászkált arra.

Louis szólt, hogy hallotta valakitől, hogy 10 kilométerre van egy régi város, 
amit érdemes lenne megnézni. Tudtam róla, a napi tervben benne is volt. Így 
a végre szikrázó napsütésben átmentünk Upliszcihébe, amin túl egy 3000 éves 
sziklaváros áll. Egészen a középkor végéig lakták is. Gondosan kiterítettük a 
reggel nedvesen eltett felszerelést száradni és csak egyedül mentem be 15  
lariért a helyet bejárni. Ott előbb a Goriban is elcsípett honfitársakkal, majd egy 
négyfős, tőlük független utazó magyar társasággal találkoztam kifelé jövet.  
A műemlék nagyon érdekes volt, az óvatosság viszont nem árt a domború, ke-
rek formákon járkálva fel és le, házról házra.

Azt már világosan láttam, hogy ma nem érek a fővárosba. Lajos meg kiné-
zett egy várost, ahonnan ő egyből Kazbegibe menne és mellette lehetne sátrat 
verni. Én végig igazi kempinget vártam. Már csak 10 km lehetett oda az út és a 
segítségem kellett a tervezéshez, amikor leesett, hogy megint vadkempinge-
zős este lesz. Közben a mellettünk Upliszcihe óta tartó vonulaton továbbra sem 
nőtt növényzet és a táj egyébként is különbözött a megszokott dús vegetáció-
val bírótól, tehát igaz, hogy ez egy száraz klímájú vidék, aminek vízválasztóját 
tegnap másztuk ki. Innen a folyók nem a Fekete-tengerbe, hanem a Kaszpiba 
mennek. Meg mi is, ugyanis éppen ez a neve a becélzott városnak, mely mellett 
hatalmas cementmű áll. Száraz klíma ide vagy oda, kaptunk egy kis esőperme-
tet a nyakunkba és balra tőlünk a magasban egy szivárvány íves szakaszát. Egy 
hideg sör nélkül pedig nem tudtam volna kimenni a városból, ezért Lajos is 
megkapta tőlem első grúz sörét, amit már ismertem, magamnak meg egy csi-
nos, nekem új üveget választottam. Nem hagytuk megmelegedni.

Kaszpi felett vizet töltöttünk és az elvackolás helyét kutattuk. A második pró-
ba jobban sikerült. Egy alig csordogáló patak medrébe gurultunk le a forgalmas 
útról. A lábam nem tudtam a sok pancstól megszűnt kenés miatt kikattintani a 
pedálból, hát jól elvágódtam a kerekített köveken. Kicsit arrébb megtaláltam az 
ideális helyet, ahol egymástól viszonylag távol is fel tudtuk állítani sátrainkat.  
A kellemes vizű patakban egy komolyabb mosdást tartottam, majd minden 
maradékom mézzel csorgatva megettem, hozzá gránátalma nektárt ittam a 
már jól bevált Sandora márkától. A mangósuktól kész voltam minap. Hmmm!

Az eső bezavart a búcsúesténken a tűz mellől, de azért email címet cseréltünk 
előtte, hátha úgy érek Kazbegibe, hogy Louis már visszaindul majd. Erre én nem 
látok sok esélyt.

 Ma 91 km utat, 533 m szintet tettünk a gépekbe, lábakba és egyéb csatolt 
testrészekbe.

2021.08.25. Fővárosi tortúra

Tegnap írtam a rossz éjszakáról? Úgy tűnik, lehett fokozni, mert az igaz, hogy 
az eső zavart be minket a sátrainkba, de az gyorsan el is állt, nem kezdett 

rá újra, én mégis többet voltam ébren, mint amit aludtam. Majd ma bepótlom. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kicsit kikacsincsak felétek és köszönetet 
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mondjak az áttekert napok után bepötyögött zagyvaságaim követéséért. Ná-
lam elmúlt este 10, egy bólintáson túl vagyok, vetett ágyon hanyatt fekve te-
kintek vissza a napra. Most fújták le az első félidőt. Vagy az első felvonás tartott 
eddig? Ki-ki eldöntheti. Ha innen távozom holnapután, már kevesebb napom 
van az útból, mint amennyi lement.

Szóval este hiába tudtam a köves patak parti tisztáson lecövekelni a sátrat, az 
álommanó sörözni volt, én meg a kulacsomból vízzel hidratáltam addig és még 
korrigáltam az esti mesém, amit a pár pillanatra hozzánk Kaszpiból felkúszó 
4G-vel fel is tudtam lökni. Sem előtte, sem aztán ilyen nem volt, kedvesemmel 
maradt az írásos csevegés.

Az autók és teherautók zaja bár ritka forgalmat jelzett, leért hozzánk, a vaksö-
tétet a bozótos felett átcsalinkázó Hold miatt nem kaptuk meg. Mintha a lapos 
sátor is nagyobb lett volna. A köveken a mederből teljes eltűnése előtt lopako-
dó patak sem hangoskodott. Aztán az anyag varratai határozottabban kirajzo-
lódtak arcom előtt, vagyis pirkadt.

Az első meglepetés nem csak az eső utáni locspocs, hanem a harmat hiánya 
volt. Louis már nem volt a helyén. Sejtettem, mit csinál, de ahogy kinéztem a 
tüskés ágak között, már visszafelé tartott és autó motorja állt le mögötte. Az el-
hangzó „ot kudá?” és a többi kérdés túl hivatalosan hangzott, úgyhogy hirtelen 
nekem majdnem tele lett a gatyóm, csak gyorsabb voltam a bokorban. Ő meg 
továbbra sem jött vissza. Végül megszállt a nyugalom, hogy a dörzsölt utazó 
biztosan kimagyarázza magát és nem fülön csípték, hanem még a reggeli por-
tyáról valami jót is hoz.

Úgy is lett. Egy szatyor jól megrakva paradicsommal, almával, barackkal, fü-
gével volt a „zsákmány”, amit a meló előtt lenéző kiskerttulajdonostól kapott. 
Választhattam belőle magamnak. Ráérősen pakolásztunk. Lekentem a láncot és 
a pedált, hogy ne szoruljon, majd a köveken tolva a főutat céloztuk meg. Louis 
még visszakísért a 800 méterre lévő kútig, ott pedig búcsút vettünk egymás-
tól. Szelfi, szép szavak, meghívás hozzám. Tudtam, hogy eljön ez a pillanat is. 
Este még átgondoltam, menjek-e vele előbb Kazbegibe, de eleve más a ket-
tőnk útja. Ő járt már Tbilisziben ittléte óta, nekem sem kívánja egyik porcikám 
sem a nagyvárosi nyüzsgést, de másfél évig terveztem, dolgom van benne. Egy 
kellemes epizód az együtt töltött néhány nap és ő sem spilázta túl a dolgot. 
A kúttól így ő északi irányba, én délibe fodítottam a kormányt. A hegyoldal-
ra tett táblánál megérkeztem Kaszpiwoodba. Túl sokat nem akartam tőle, de 
este megnéztem, kinek a szobra emelkedik egy csinosításon áteső téren. Előző 
délután a Sárkányölő volt a tippem, de ez a Gyurka a mi Kinizsink megfelelője 
a grúz középkori történelemben. A másik hatalmas, a vasút túloldalán nyújtóz-
kodó német tulajdonú cementgyár ternelt, talán le sem állt éjszakára. Rátértem 
hát a kinézett útra és ütemesen elhagytam a Kaszpi-tenger irányába Kaszpit. 
Mellettem kopár, agyagszínű dombokon csenevész növényzetet láttam, csak 
az érkezésem irányában látszott bozótos. Miután szó szerint marhaszaros úton 
beértem az első faluba, egy padon, árnyékban benyaltam minden maradékot a 
hátizsákból és ananász nektárral a Sandora márkától bőven öblítettem.

Gyakorlatilag eseménytelen úttal egészen Mchetáig jutottam hol fel, hol le, 
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mint Pom Pom. A vasútállomás kerítése úgy volt rakva, ahogy már más he-
lyen megcsodálhattam: lapos kövek élükre állítva, döntve, majd a következő  
réteg az ellenkező irányba. Csakhogy itt az épület falát is összelegózták ezzel a 
módszerrel.

Fontos vallási központ a város, legnagyobb templomához, a Svetitskhoveli 
Katedrálishoz közelítve a parkolásért fizetnie kell. Itt tudtommal nem, de sok 
helyen a templom megnézése is pénzbe kerül. Én be sem mehettem bicajjal, 
azt a sorompó oroszul üdvözlő és érdeklő őrénél kellett volna hagynom. Még 
örültem is neki, hogy most sem megyek templomba. A vallásokról összességé-
ben nem vagyok túl jó véleménnyel. Elég csak a hazai viszonyok között meg-
nézni a papi vezetők mai ténykedését, a világtörténelemben pedig a hit pajzsa 
mögé bújva okozott megannyi elnyomást, népirtást bármilyen felekezet által. 
Ha egy falu pedig Grúziában (is) szakadt képet mutat, temploma akkor is hival-
kodó. Amúgy pedig pár utcával arrébb állt egy ehhez hasonló másik templom, 
azt is megnézhettem volna. Helyette láttam behalt piactéri vállalkozást koráb-
ban gyönyörű boltíves üzletsorokkal, majd a Bebris-erőd fala mellett kimász-
tam a meredek emelkedőt. Eredeti tervem szerint amúgy ott lefelé kellett volna 
menni. Míg kártyát cseréltem sisakkamerámban egy gondozott parkban ülve, 
először oroszul, majd angolul érdeklődött egy férfi és olasznak nézett ismét. De 
szép szavakkal megraktuk egymást kölcsönösen búcsúzóul. A lelassult Mtkva-
rin át egy gyalogos hídra tettem fel a felszerelést, a túlparton pedig az autópá-
lyára kellett felhajtani kavicsos útról. Felettem egy újabb Jvari (Kereszt) templo-
ma uralta a hegytető képét. Tényleg nincs rá semmi tiltás és le sem dudált senki 
a pályáról. Igaz, csak pár 100 métert tettem meg rajta és a csíkon kívüli 30 centin 
az első letérőig, ami adódott, hogy aztán a hasonló forgalmat bonyolító tbiliszi 
útra soroljak rá. Azon rengeteg azeri kamion ment Baku felé. Tbiliszibe széles, jó 
aszfalton érkeztem és nem tudom, miért az óvárosi részre esett a befejező pont, 
de csaknem végig gurulással oda érkeztem. Előbb kempingre kaptam egy le-
hetetlen és nem is létező ajánlatot, majd a Bookingon közeli vendégházak kö-
zül választottam. A címet hiába pötyögtem be a Garminba, az nem egyezett a  
Booking alkalmazásban a Google térkép segítségével mutatott ponttal. Úgy 
voltam vele, inkább vezessen a szállásadó, ő mégis csak jobban tudja, hol lakik!

32 0C-os melegben, éhesen, szomjasan ráálltam az útvonalra és a 6 és fél ki-
lométerre lévő címhez indultam. Meredek emeléssel egy Normafát kimásztam. 
Aztán jött a kiakadás. Tbiliszi egyik hatalmas temetőjének közepére vitt a ka-
pott link. A panoráma stimmelt, más nem. Itt már rá kellett írni a tulajra. A cím 
helyes, a térkép őt is oda vinné valamiért, ahová engem. Szóval vissza az óváros-
ba! Mégis a Garmin tudta jól. A második találatra lépve jó helyre vitt. Ez csak egy 
kis köz az azonos nevű utcához közel. És én a környékről mentem a temetőbe.

Becuccolás után kifizettem reggelivel a két éjszakát 113 larival az oroszul és 
angolul - meg nyilván grúzul is - tökéletesen beszélő fiatalasszonynak és le-
fürödtem. A korábban már kinézett kis piacos sarokra mentem és nem a puccos 
éttermet, hanem a pinceszintre szorult orosz-grúzt választottam. Se kamera, 
se telefon nem volt velem. Ezektől most jó volt kicsit megválni, de higgyétek el 
nekem, hogy a sertéshús darabokat tartalmazó sűrű, paradicsomos zöldségle-
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ves mennyei volt friss petrezselyemmel megszórva, és az utána kapott szaftos 
oldalas krumplival szintén teljesen eltűnt a helyi stílusú tányérról csapolt sör 
kíséretében! Az ára 10% szervizdíjjal összesen 3000 forintnyi lari volt. A vendég-
ház sikátoros utcáját még világosban jó lett volna meglelni, de még egy liter 
sört és a krémes-meggyes limonádéból is egy literrel beszereztem. Már 1 óra. 
Enyhül a meleg a szobában. A limonádét is megittam.

 Ma (tegnap) 89 km gyűlt össze és sikerült 1017 méter szintet begyűjteni, 
noha mindkettő alacsonyabb érték is lehetett volna. 

2021.08.26. Hosszú fájlok délutánja

Mióta Grúziában vagyok, a legkényelmesebb fekhelyem van. Ráadásul  
franciaágy. Ketten, szerencsés esetben hárman is elférnek rajta. Mégsem 

aludtam szinte semmit. Nehezen hűlt ki a kisház, az biztos.
Fél héttől voltam teljesen magamnál és valahogy jó érzés volt az előző nap 

után úgy kezdeni, hogy ma csomaggal semmit nem tekerek. Ráértem magam-
mal foglalkozni és elégedetten simogattam új hasam. De ezért azért megküz-
döttem.
Reggeli előtt például kimostam a szennyest!

Krisztina udvariasan érdeklődött 8 körül, szeretnék-e már reggelizni. Az is tet-
szett, hogy kintre is szívesen megterített. Szóltam, hogy reggeli után lesz egy 
kérésem. A szűk udvarra kitett asztal és szék csak engem várt friss, lapos ke-
nyérrel, tojással, zöldségekkel, vajjal és dzsemmel, amit először méznek néztem  
a felirata miatt. Kávét már előtte ittam. Jennifer, a macska a száraztáp után  
a kerti csap neki folyatott vízének sugarából lefetyelt. Sikerült lekamerázni.  
Nagyon édes!

Utána tényleg csak lustultam. Ahogy írtam fentebb, kényelmes az ágy. 11 kö-
rül felbukkant Krisztina és előadtam, hogy amennyiben mód van rá, szeretném 
a betelt memóriakártyáim fájljait egy saját hordozható HDD-re menteni. Ha vol-
na egy laptop vagy notebookok erre 2 USB-csatlakozóval kölcsön akár az ud-
varra, nagyon örülnék. Azonnal hozta a laptopját. Kértem hozzá töltőt is, mert 
nem egy ötperces folyamat elé néztem. Végül a 6 kártya 300 Gigabájt anyaga  
5 óra alatt ment át 2.0 USB-n. Nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt engedte 
orosz Windows-zal nekem.

Fél ötkor szabadultunk egymástól a laptop meg én. Azonnal bringára pat-
tantam és a tervbe vett célokra fókuszáltam. A Szabadság tér megvolt. Onnan 
egy magyar festő szobrát kellett feltétlenül látnom. Tavaly még a szülőházában 
is jártam, ráadásul azon a napon, amikor a Covid miatt lefújt túrán Tbiliszibe 
kellett volna érnem. Ő Zichy Mihály, a somogyi Zala község szülötte, nemesi 
származású 19. századi celeb festőnk, aki Párizsban tanult. Az orosz cár szol-
gálatában töltött el sok időt. Így jutott el Grúziába, ahol a Leopárdbőrös lovag 
című, Sota Rusztaveli által irt nemzeti eposzukat ingyen látta el illusztrációkkal. 
Ha egy grúz pár összeházasodik, egyet kapnak ebből a kötetből. Apropó könyv 
és nyomtatás! Az is érdekes volt, hogy Krisztina nem tudta, hogy nemzeti fes-
tőjük magyar volt, de azt sem, hogy most nyomtatva bármi is olvasható grúzul, 
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Mosok

Mentek

Zichy Mihály szobra 
Tbilisziben

A Szent Háromság templom, ami mögött laktam
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egy erdélyi nyomdásznak, Misztótfalusi Kis Miklósnak köszönhetik, akit a grúz 
király bízott meg annak idején a nyomtatott karakterek kidolgozásával. Két éve 
nem is jártam messze Misztótfalutól, csak így már nem található meg, egyesült 
a szomszéd településsel.

Ahogy fotóztam a Zichy-szobrot, egy kazah-ciprusi pár is így tett, én pedig 
büszkén meséltem a festőről nekik, mint szintén magyar. Látszik a helyen a grú-
zok tisztelete a környezete alapján.

Aztán a nagy forgalomban nem volt kedvem kezdő éhezőként dombot mász-
ni, hogy a Petőfi Sándor utcába menjek, inkább megkerestem az óriási biciklit, 
ami két irányba akar indulni vagy két irányba áll. Végül egy széles sugárúton 
csorogtam végig és a Mtakvari túloldalán autómentes közösségi területre ju-
tottam. A parkon kívül épp nem üzemelő drótkötélpályás kabin a szemközti 
hegyre és gyalogos híd is van a folyó felett.

Miután ezt bejártam mind, a másfél kilométerre lévő szállásomra tekertem és 
fürdés után a tegnap kipróbált étterem vendége lettem újra. Sült csirkedara-
bok kerültek egy fehér, fokhagymás és sajtos lébe. Friss kenyeret ettem hozzá 
és grúz csapolt sör vitte mindezt helyére. 30 lariból degeszre ettem magam.  
A visszaúton hálám jeléül Krisztinának vettem egy üveg bort a sarki borostól. 
Ha jól emlékszem, a borvidékét érinteni fogom jövő héten.

 16 kilométert tekeregtem Tbilisziben.

2021.08.27. Az Aragvi mellett Ananuriig

Este éppen magamnál voltam még, hogy a feltöltés gombot nyomjam meg 
mobilom kijelzőjén, 1 perccel később az annak végét tudató jelzésére már 

nem emlékszem. Sikerült is hirtelen aludni 40 percet, hogy aztán 2 órát hány-
kolódjak a melegben.

A szokásos 6 körül hunyorogva azt hittem, megsüketültem, annyira nem lehe-
tett hangokat hallani pár utcával az óvárosi forgatag felett. Kényelmesen kavéz-
gattam, pakoltam és az éhség első jelére elmosolyodtam. Kora esti városi csalin-
kám jutott eszembe. Ez alatt kétszer volt beszélgetés valakivel. Egyikük az úton 
a fatbike gumimérettel mellém érkező teljesen elektromos BMW-kerékpáros srác 
volt, akinek még tekerni sem kellett, a másik egy szaúdi járókelő. Egy hídon fotóz-
tam a Mtkvari felett, amikor a zászlóm látva megszólított. Mondta, honnan jött, 
majd engem kérdezett. Hiába artikuláltam szépen, hogy „I am from Hun-ga-ry”  
és értelenkedő arckifejezésére hiába tettem hozzá, hogy „from Bu-da-pest”, 
megsajnált éhezésem miatt és a kezében lévő szívószálas citrommal kínált.

Szerencsére Krisztina nem kérdezte, a 8-ra megbeszélt időpontra pontosan 
megterített a tegnapi helyen és még Jennifer macska is megkapta a magáét 
táp formában. A csapot is megnyitotta neki én pedig kényelmesen vártam a 
macskanyelvet fotóhoz, miután hálám jeléül a tegnapi laptopos mentésért a 
félédes bort odaadtam neki. Nagy örömmel vette át, mert a palackban kedvenc 
borával sikerült meglepnem.

Finom, egyszerű és változatos ételek kerültek elém. Mindent jóízűen elfo-
gyasztottam, mint Jennifer.
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Nagy találkozás Híd a Mtkvarin
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Reggeli Krisztinánál
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Már csak a felszerelkezés volt hátra és anyukájával együtt nagyon kedves sza-
vakkal köszöntek el, én pedig tőlük.

200 méternyire onnan, a domb alján belefolytam a közlekedő tömegbe és 
Észak felé próbáltam túlélni azt. Egy gumisnál önzetlen segítséggel 2 hét után 
nyomást állítottam. 1 bar kellett mindkettőbe. Azután úgy 20 km csak lámpás 
kereszteződések közti szakaszolósdi volt. Egy zöldségesnél vettem egy pofás 
citromot és alaposan megmosva belevagdostam egyik kulacsomba. Ez bizto-
sított egész nap ízes szomjoltót. Ezt egy éve találtam ki magamnak és jókor 
jutott eszembe, mert nagyon untam a sima vizet, a cukros ücsikre meg rá sem 
akartam nézni.

Tbiliszi felett oda érkeztem, ahol tegnapelőtt autópályát fogtam. Bizony, szé-
pen ki volt táblázva és alternatív útvonal hiányában én azon tekertem ellenkező 
irányba több kilométeren át. Nem voltam tilosban. Rendőr is előzött, nem szólt 
érte. Nagyon vártam a letérőt. Végre láttam a kedvenc grúz településem felé 
mutató táblát: Cicamuri jobbra.

Aztán feljebb én is jobbra tértem le a túlparti Új Mcheta felett. Máris alacso-
nyabb zajterhelést kaptam. Sokat nem maradtam a hibátlan aszfalton akkor 
sem, mert kővel felszórt szakaszra terveztem. Azon pedig szépen szétráztam 
a csomagom, elhagytam a mézem és vagy 10 km után értem a Aragvi mellett 
ismét aszfaltot, de nem véglegesen. Boltok és kutak hiányával küzdve a hágóu-
takat idéző körülmények között kanyarogtam, miközben a folyó jobb partja 
felett sűrű kamionos forgalom zajlott velem párhuzamosan az S3-ason. Akadt 
vízcsap és a napi terv 2/3-a után újra szilárd burkolattal találkoztam és szüne-
tet tartottam. Még a Louis-tól kapott gyümölcsöket mostam el és ettem meg 
a 40 0C-os hőségben. A hely nem volt messze az Aragvira épült gáttól, ami a 
szomszédos völgyek felé duzzasztotta vissza a vizet, így 1986 óta a Zsinvali- 
viztározót tartja. A hegyoldalban kanyargó széles aszfaltútról szép kilátás nyílik 
a kék vízfelület felé. Még 20 km volt a napi tervből, mikor Avenisi felé el kellett 
hagynom a remek utat és helyette hegyi, szórt útra tértem. Helyenként a 4 éve 
megjárt Parenzana jutott eszembe róla. Néha kaptam szép kilátást, ami miatt  
az Avenisi alatti partszakasz állapotát még álmomban sem mertem volna el-
képzelni. A sátorozásra kinézett hely ugyanis olyan mértékben szemetes volt, 
hogy nem volt gusztusom maradni. Vacsora reményében is inkább átmentem 
Ananuriba. Egy patinás, 1880 óta üzemelő étterem volt legközelebb. Érkezés 
után kint ültem le és egyből kaptam étlapot. Benne ételek színes képei segítet-
tek a választásban. A pincérnő nem kérdezett, milyen italt kérek, de a rendelést 
felvenni sem jött vissza többé. 10 perc után csalódottan álltam fel és odébb.  
Az ananuri vár parkolójában sem volt már nyitva semmi. Ott láttam meg az út 
szélén a Guest House feliratot nyíllal és nem haboztam, az 1 km-re lévő épü-
let elé tekertem. 50 lari reggelivel a szállás. Sajna a zuhanyzó behalt, így 5 lite-
res vizes kannából mosdottam le alaposan. Kemény franciaágy a fekhelyem.  
A holnapi utam is kemény lesz. Izgulok a kamionok és a rengeteg szint miatt.

 Kereken 100 km-re jöttem 1375 méter emeléssel. A táv ennyi lesz, de  
800-zal több a szint.



A Zsinvali-víztározó az Aragvin

Ananuri, történelmi komplexum

Kerülöm

Cicamuri 2.
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2021.08.28. A grúz hadiúton

Éjszakára nem kaptam paplanhuzatot sem, úgyhogy éjfél előtt a fürdőgatyá-
ról a sátoros alvós ruhámra váltottam a nyitott ablaknál. Nem takaróztam 

huzat nélkül. Ha úgy vesszük, jól is aludtam. 6 előtt keltem, még heverésztem, 
aztán ami lenni szokott reggeliig.

8 előtt elkezdtem lehordani a dolgaim az udvarra. Azt hiszem, a hagyomá-
nyos grúz házak körbeteraszozása segít nyáron hűvösen tartani a lakrészeket. 
Marina, a háziasszony tálcán hozta ki a sztenderd reggelit. Kevés sajt, kenyér, 
egy egész doboz margarin, egy főtt tojás, lekvár helyett kompót. Meg egy kávé. 
Semmi kreatív, semmi extra. Krisztina reggelije jobb volt, Usguliban egyedit 
kaptam, de Natalya még mindig az első és ő lesz az utolsó is. Vacsorával, mert a 
reggeli már otthon lesz utána!

Fizettem és elköszöntem. Némi kétkedéssel indultam neki a főúthoz vezető 
útnak. Az egész naptól tartottam. Nagy a táv, nagy a szint, nagy a kamionos 
forgalom. Mi lesz ebből?

Az esti élmény miatt jól leszóltam az éttermet, ahol nem jött ki senki felvenni 
a rendelést. Majd amolyan két lépcsőt fel, egyet vissza stílusban emelni kezd-
tem a sűrűn érkező kamionokkal teli úton a biztonsági vonalon vagy azon kí-
vül. Elhatároztam, hogy nem várok az éhségre, előtte beszerzem a kaját. Italt,  
2 literes Sandora multivitamin levet egy büfésnél azért vettem, mert lobiánit 
is ott akartam. Nem volt. Sok kilométerrel arrébb faluba értem és a Sparban is 
csak citromot kaptam, pékárut nem és csak a másik végén volt egy hagyomá-
nyos pék. Az a kemencéje falára tapasztós. Kérdeztem a lobiánit, azt mondta a 
férfi, van. Kértem hármat. Egy nő szolgált ki. Pontosan olyanok voltak, mint a ke-
nyér: laposak és csónak alakúak. Helyet az evésre messze találtam. Ott kiderült, 
hogy kenyereket kaptam. Napokra megvan az alapélelmiszer.

Hogy ilyen módon étellel elláttam magam, a folyadék beszerzésére lehetett 
koncentrálni. Például a tegnap elhagyott méz pótlására is. Nagyon örültem, 
mikor egy árusnál végre nem csak csavaros üvegben, hanem fêlliteres flakon-
ba töltve is találtam. Kiderült, az egy szép, színes csacsa. Akkor vettem azt. 
A csacsa a grúz alkoholpárlat, ami eredetileg törkölypálinka, de manapság már 
a gyümölcsökből erjesztett alkoholpárlatokat is hívják csacsának. Korábban ki 
szerettem volna próbálni, így kapóra jött a lehetőség.

Egy helyen az út jobb szélén autó állt, egy ötfős társaság balról akart átmenni 
hozzá. A hátam mögül érkező autókat kivárták, én nem érdekeltem őket, így azt 
a nőt, aki még csak körül sem nézett, de birka módjára megindult a többiekkel 
leszegett fejjel, csaknem elcsaptam. Még a mellettem elhajtó autóból is szórta 
az átkot.

Nagy meglepetésemre előttem az addig elhaladt összes kamiont jobbra hú-
zódva, az út szélén találtam. Végtelennek tűnő oszlopban álltak akár hűtősök 
voltak, akár nem. Legalább 4 kilométeren keresztül kerültem ezeket az autó-
sokkal együtt. Egy helyen kiszórt mogyoróhéj hozta rám a frászt. Babonából 
eddig nem írtam le és nem mondtam kamerába sem, hogy a sok szemét és az 
általam gyakran elhagyott aszfaltos felület ellenére még nem kaptam defektet.  
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A Marina vendégház terasza 
Ananuriban

Buszmegálló mögött csempés fal

A csudajó víz kútja
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Bringám tökéletesen működik, alkatrészei nyikkanás nélkül teszik, amit várok 
tőlük a terheléssel. Mikor az oszlop elejére értem, valami történt: a kint lézengő 
grúz, örmény, azeri, török, kazah és orosz sofőrök futva ugrottak ülésbe és ritká-
san megindultak céljuk felé.

Az 1400. grúz kilométeremet ünnepeltem, mikor jobbra tőlem, az Aragvi  
partja felé megláttam egy kutat. Óvatosan leereszkedtem hozzá. Más autós 
utazók már ittak és töltötték flakonjaikat. A víz három csövön pulzált kifelé.  
Ahol lefolyt, az évek alatt vörös kiválás keletkezett, ami egyre vastagabban  
vonta be cseppkövével a kis oszlopot. Aromás, hideg és magát itató  
csodavízhez volt szerencsém. A Borzsomi márkáét is verte. Sairme kútjaiból 
sem ihattam hasonlót. Nem győztem kóstolni a számban pezsegve játszó 
italt. Citromomra is ezt töltöttem a kulacsba. Egyébként csak rontottam az  
élvezetét és a melegedés sem tett éppenséggel jót neki. Közben a kamio-
nok nem jöttek többé. Nem volt közöm hozzá, az okát akkor nem sejtettem  
még, de örültem a mázlimnak.

Hamarosan mindkét oldalon fölém magasodtak a Kaukázus vonulatai. Egy  
hídon a folyó bal partjára vitt az út a folyás iránnyal szemben és hajtűkanyarok-
kal hosszú emelkedő kezdődött a 40 0C-os melegben.

Eszembe jutott, mikor egy hete Cagerit hagytam ott sértetten egy hasonlón. 
Mennyivel jobban ment szürkületben a dolog! Most is folyamatosan üdvözölt a 
közlekedés többi résztvevője a vezető- vagy az utasülés kényelméből. Szemből 
érkeztek kamionok, sokszor az izzó fékbetétek szagát is éreztem. A szerpentin 
tetején még nem volt vége. Följebb, Gudauri belterületén sem. A sí- és ejtőer-
nyős központ főútján a méhészek színes trapézrakatokról kínálták a kincseket, 
nekem megfelelő kiszerelés csak egészen fent akadt. A színe és az ára alapján 
20 dkg mogyorómézet vettem 20 lariért. A város széle felett ma nem láttam sí-
felszereléssel embereket, de ernyősök egyedül és párban élvezkedtek a levegő-
ben színes paplanernyők alatt. Bőven 2000 méter felett jártam. A város tele van 
szállodákkal és sokszintes apartmanokkal. De ezekhez még újakat építenek,  
miközben a készek közül is áll több eladás alatt vagy csak bezárt. Ha  
szerencséje van, csak a nyári szezonban. Mindegy, a hely nekem nem iga-
zán jött be. Egy ilyen bezárt szálloda lépcsőjére tudtam egyedül leülni enni,  
sehol egy utazók részére csak úgy kirakott lehetőség. Bár akkor ott is halomban 
állna a szemét!

Az árnyékban kellemes 25 0C-ot mértem, kívül 30 lehetett. A városon túl egy 
monumentális méretű emlékhely bukkant fel egy kiszögelésen. Galériás alag-
útban is vitt az út hozzá. A bringát nem kellett lent hagyni, a parkolásért az 
autósok és buszosok fizetnek pár larit. Kézműves és friss gyümölcsös standok 
várják a látogatókat. A járvány miatt bevezetett intézkedések mellett furcsá-
nak tartom, hogy vegyes összeállítású poharakban porciózott termékeket lehet 
árulni. Ez egyébként az Oroszország-Grúzia barátsági emlékmű. 1983-ban épült 
a Georgievszki Szerződés kétszázadik évfordulójának, valamint a szovjet Grúzia 
és szovjet Oroszország közötti folyamatos barátság megünneplésére. 2008-ban 
aztán hű de jól megünnepelték a felek a 225. évfordulót! Konkrétan egy hábo-
rúval, amit Grúzia kezdett.
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Galériás alagút

Fehérorosz-magyar barátság a Dzsvari-hágón



Többen érdeklődtek a származásomról, egy fehérorosz társaság konkrétan 
lerohant szeretetével. Lukasenkát utálják és én sem hallgattam el, mennyire ha-
sonló cipőben járunk az otthoni politikával kapcsolatban.

Jött még egy spanyol motoros pár. Világot kerülnek. Még el mennek, nem 
haza. A parkoló kijáratát őrző öreg is szívélyesen hívott magához. 4 évig ver-
senyezett bringásként fiatalon. Kérdezte a bicaj árát. Csak annyit tudtam neki 
mondani, mint Zarzmában a bácsinak: tíszicsa gyevityszot ejró. Mert az orosz 
óra elején jelenteni kellet a dátumot és a létszámot és az 1900 így hangzott, de 
a teljes felszereléssel tényleg ennyibe kerülhetett. Még most is ott állhat döb-
benten a szám hallatán. Mondta, hogy még kicsit emelkedik, aztán már nem 
lesz vészes, lejt az út.

A Dzsvari-hágó már nem volt messze. A fehérorosz társaság is ott pózolt, na-
gyon kérni sem kellett a fotót, amin a tábla alatt állok. A köztük lévő csajnak 
annyira bejött a teljesítmény, hogy rajta akart lenni a képeken.

Utána gurulás, ők leelőztek a bérelt Pryussal. Sokáig nem mentem, mert egy 
domb oldalán a vízfolyás az egerszalóki sódombot idézte. Itt a hideg vízből vált 
ki a só és már az Észak felé futó patakot táplálja a vízválasztó ezen oldalán. Még 
utoljára találkoztunk a minszki fehéroroszokkal és engedtem tovább a bicajt. 
Jobbra és balra sok száz méter hosszú betonalagutak állnak az úttal párhuza-
mosan. Csak arra tudok tippelni, hogy 2000 méter felett menedék az autóknak 
és kamionoknak, ha cudarra vált az időjárás. Jobbra tőlem a Kobi-Gudauri drót-
kötél pályán piros kabinok közlekedtek. Azt vettem észre, felfelé egy sem megy. 
Most sem értem, hogy lehetséges.

Lent pedig alagút fúrásával foglalkozik egy kínai vezetésű vállalat. A kamio-
nok pár év múlva nem erőlködnek már a hágóra fel?

Az út mellett ismét végtelenbe vesző kamionsort láthattam. Sebesen gurul-
tam mellettük az ellenszélben. Azt gondolom, a közeli orosz határátkeléshez 
lehet köze ennek a torlódásnak. A másiknak is. Az oszlop elején rendőrség biz-
tosította a szabályozást.

Sztepancmindáig nem volt már sok. Gelati volt egyébként a pontos végpont-
ja a napnak, de fenekem üzent, hogy meg ne próbáljam az újabb szintmászást. 
Így szállást kerestem. A kemping helyét kilőttem, Bookingon foglaltam. Míg 
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sparos vásárlás után oda tartottam, egy mami kiszólt, hogy guest house. Mond-
tam, már van foglalásom. Mondjuk a 12 és 13 óra közti fogadás fura volt, de 
elírásnak véltem. Végül tényleg nem adtak helyet.

- Izvinyítye! - szóltam be a kerítésen, ahonnan korábban én lettem kérdez-
ve. 30 lariért rendezett helyen vagyok, a kilátás a gelati kolostorra tökéletes.  
A szomszéd szobában az a spanyol pár van most bicikli nélkül, akikkel Usguliból 
induló napomon a Zagaro-hágóról lefelé találkoztam talán 8 napja.

Megjött a közös kép Louis-tól a kaszpi búcsúról.
Jó a csacsa! Dalt még otthon írtam hozzá, kezemben a flakonnal felvettem 

videóra. Vacsora, fürdés, aksik töltésen, 2 óra múlt...
 96 kilométert nyomtam le 1843 méter szinttel. Eddig ez a legtöbb, nem is 

kéne túlszárnyalni később.

2021.08.29. VasárnaPI CSAlódások, avagy notúidah zrúg a

Mielőtt a csipa kitörlésével kezdeném a napi krónikát, a provokatív cím első 
felét magyarázom. Létezik HétköznaPI CSAlódások nevű zenekar. Az ő ne-

vükból torzítottam a mai címet. Egyébként maga a grúz kaland elnevezése is 
ilyesmi, ugyanis Bertold Brecht Kaukázusi krétakör címmel írt egy drámát. Ke-
rettörténete a második világháború végén egy grúz kolhozban játszódik Nuha 
faluban és egy nagyon régi tanmesét dolgoz fel benne. Az más kérdés, hogy 
azóta ez az azeri Saki város a hátatárok áthelyezése miatt. Szóval szeretek áthal-
lásos címekkel játszani. Az utána következő, értelmetlennek látszó szavak a mai 
események taglalása alatt értelmet nyernek szerintem.

Annak ellenére, hogy 2 után vágtam be a szunyát, 6 előtt ébredtem. Mire spa-
nyol szomszédaim is egyszer kijöttek, túl voltam a kávén és az összepakoláson. 
A kolostor és a gleccser látványa megfogott a felkelő nap sugaraival. Hűvös volt 
és a szél is élénken fújt. Átmenetileg felkaptam a széldzsekim. A kedves idős 
hölgy kijött elköszönni. Ajánlom Nunu vendégházát mindenkinek.

Kicsit körül akartam nézni a városkában. Pár dolgot már tudtam róla. Szte-
pancminda előző neve Kazbegi, a nemzeti park is ezért kazbegi. Kazi bégról, 
egy oroszokhoz lojális katonai vezetőről nevezték át 1924-ben. A klánja, a  
Csopasvili család biztosította sokáig a hadiút biztonságát. Alexander Kasbeki 
az ő leszármazottja, itt született, híres grúz író volt. 2006-ban tértek vissza az  
eredeti névhez. Sztephan grúz szerzetes megmentette a város lakóit egy láto-
mása után. Közel az orosz határ.

A Kazbek 5054 méteres magasságával a Kaukázus hetedik, Grúzia harmadik 
legmagasabb csúcsa. Mkinvarcveri a grúz neve. Az Elbrusz után a Kaukázus 
második legmagasabb vulkáni csúcsa. A grúz Prométheusz-legenda ide he-
lyezi annak kiláncolásának helyét, de Jézus jászolja és Ábrahám sátra is egyik 
barlangjában van állítólag. Akkora a felhozatal, hogy már sejtem, annak idején 
hová tűnt szegény Damon Hill. A bejövő emaileket megnyitva tudtam meg, 
hogy Louis is itt van valahol. Tart is egy pihenő napot.

Aztán elkezdtem a napi tervem bejárását. Sno felé tértem le az S 3-as főútról. 
Beállt a szélcsend. Apró falvakon vezetett át az eleinte aszfaltozott út. Például 
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Ahalcihe néven volt az egyik, ami névegyezés. Talán valaki emlékezik még arra, 
hogy a második túranapon Ahalcihe mellett fordultam rá Batumi felé a főútra. 
A túra végén bejárom majd azt a déli várost is.

Hamarosan vége lett az aszfaltnak és a Snockali töltésére mentem fel, hogy 
aztán egy másik völgy felé hagyjam el a dzsutai utat. Itt egy hatalmas villa-
nyoszlop tövében próbáltam nyugodtan megreggelizni, de legyek leptek el. 
Azt terveztem, hogy marha módjára kérődzés közben majd csapkodok a far-
kammal. Egyre szűkült a völgy. A meredek oldalból patak kúszott le a mélybe. 
Egy terepjáró előzött meg, majd utol is értem később, ahol vezetője kutyáját 
futtatta. Angolnak tűnt és bérelhette az értékes járművet. Nem tudta, lehetsé-
ges-e az enyémhez hasonló szerkezettel a feljutás, de előző nap négyen jöttek 
arról. Lóháton. Kettő métert mentem a búcsúzás után és egy széles gázló állta 
utam. Keserű felismerés volt, hogy nem véletlenül nem kaptam oda automa-
tikus tervet. Üres montival hatalmas kaland, csomagos túragéppel és egyedül 
felesleges kockázat belevágni a folytatásba. A terepjáró mögött távoztam pont 
ott, ahol előtte feltornáztam magam. Az S 3-ason, a grúz hadiúton aztán meg-
indultam vissza a tegnapi nyomvonalon, ez adta a cím második felét az avagy 
után. Egy kis csalódás, de különösebben nem zuhantam meg. Ez benne volt a 
pakliban. 3000 km távolságból és enyhe erőszakkal áthúztam a vonalat a bi-
zonytalanra. Amúgy pedig az előző kora este látott helyek a reggeli fényben 
egészen más arcukat mutatták. Felfelé és széllel szemben jobban meg tudtam 
nézni az út menti és a távolabbi tárgyakat.

Az esti második kamionsor most az első lett. Öt kilométert biztosan mentem 
mellette, hogy újra az épülő alagút szájához érkezzem Kobi mellett. Csak akkor 
már a piros kabinos drótköteles felvonó piszkálta a fantáziám, mivel a másik 
vége Gudauri felett van. A bringát is fel lehetett rá vinni, mert ami télen sípara-
dicsom, nyáron a montisok kedvéért van nyitva. Itt volt a bibi. A kabinos lift egy 
7,1 km hosszú hálózat része. Fent négy másik vonalra lehet átszállni. Ami nekem 
kellett volna, azt tegnap láttam is: székes felvonó. Csalódottan tettem el a 10  
larit a 2 és fél éve üzemelő pálya kasszája előtt. Egyébként a nyitás óta sem tud-
tak hozzá rendes bekötőt építeni, parkolója is félkészen áll kicsit fentebb.

Ütemesen nekivágtam a Dzsvari-hágóhoz vezető út utolsó szakaszának. Va-
sárnap ellenére nem volt vészes a forgalom és ezerszer hálát adtam a kami-
onstopnak. Lassan felértem a sódombhoz, ahol ittam egy kávét és átcseréltem  
7. kártyámra a sisakkamerám micro SD-jét. Ezután a már lementettek törlésével 
lesz helyem. A hágón magamat csúfolva nyelvöltős szelfit lőttem a tábla alatt 
és maris a lejtőn döngettem. Az orosz-grúz barátság emlékműjén túl jött a ga-
lériás alagút, ami előtt mindenki fékez a rács miatt. Nekem azért kellett inkább 
figyelni, mert az hosszában van lerakva, így sréhan kell rámenni, nehogy a kerék 
becsússzon a fogak közé. A galériából jobbra kifelé kameráztam és osztottam 
az észt ezzel kapcsolatban, amikor a következő ilyenre rászaladtam. Azonnal 
felütéses defektet kapott a hátsó kerék és csoda, hogy nem ment bele nyol-
cas és nem estem el. Csak magam okolhatom ezért. Azon túl, aki ilyet képes  
kihelyezni egy úton. Mielőtt bármibe is fogtam volna, egy autós fékezett és  
segítséget ajánlott. Köszöntem neki szépen, de megoldom. Teljes málhátlanítás 
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következett és a tartalék belsőt raktam fel. Maximum fél óra alatt újra menet-
kész lettem.

Most, miközben készítem a bejegyzést, egy helyes süni játszik a lefektetett bi-
cajra akasztott sisakommal. Az első vadállat a madarakon kívül, amivel az eltelt 
csaknem 3 hét alatt sikerült találkozni.

Aztán szépen, a féket gyakran húzva előbb Gudaurin, majd a szerpentinen 
is lejutottam. Az út melletti finom vízböl feltankoltam minden flakonomba és 
kulacsomba. Akkor már tudtam, hogy nem akarok bemenni Marina ananuri há-
zába ismét. Sőt, a holnapi nyomvonalam helyett a Garminban tervet kértem 
teljesen aszfaltra Telaviig. Ilyen fáradtsági szinten legyen elég már az aszfalton 
szinteket emelni! 

Elértem a tegnapi első, ma második kamionsort. Nem voltam rest lemérni a 
hosszát. 6,4 km lett. Még akkor is álltak be a végére frissen érkezők.

Bele is vágtam egy útszéli hideg vacsora után a holnapi szakaszba. Először 
kimásztam Ananuri felett egy emelkedőt, majd a gát túloldalán egy újabb kami-
onsort találtam. A Csintibe vezető Aragvi-hídról alkalmas sátorhelyet kerestem 
az érkező szürkületben. Le is jöttem és közel a vízhez csendes helyet találtam. 
Itt állapítottam meg, hogy bár minden út Rómába vezet, Grúziában azonban 
minden útra tehénszaron át jutsz. Hiába gyűjtöttem bátorságot egy korty  
csacsával, a víz annyira hideg, hogy nem vittem túlzásba vele a kapcsolatot.

Nahát, éjfél előtt kész vagyok?
Szóval vadkemping Csinti alatt az Aragvi medrében. 

 Ma 131 km lett a táv, 1235 m a szint a túra 1590. kilométerén éppen túl.

2021.08.30. C’est la vie, Telavi új terv szerint

Már tegnap átgondoltam, hogy az aszfaltmentes túrákra nincs se hangula-
tom, de időm sem. Kazbegiből Telavi volt célként belőve nem az eredeti 

nyomvonalam szerint, a Garmin adta ki. Tegnap túl nagy variálás nem is történt 
alternatív útvonal híján. Ma más lett minden és nem tudom, jobban jártam-e, 
csak remélni merem.

Pirkadatra élénk szél támadt és cibálta felettem a sátrat. Nem írtam róla, hogy 
kifogtam, de a tegnapi fejfájásnak nyoma sem volt. Aztán mégis okozott valami 
olyat újra: a pótgumi leeresztett. Megragasztottam a felütéses mindkét oldalát, 
de félkeményen egy hasadékon a külsőn át az elcsattant újra. Kuka! Ment visz-
sza a lassú eresztéses tartalék. Ezt kettő óránként egész nap újra kellett aztán 
pumpálni.

3/4 8-kor voltam készen mindennel és az Aragvi árteréből távoztam. Csinti-
ben már jártam, mikor a Zsinvali-víztározó mellé értem az Aragvi bal partján. 
Elhajtottam a fa előtt, ahol Louis reggeli portyájáról hozott ajándék barackjait 
és almáját pénteken megettem, majd hosszas mászásba kezdtem az eredetivel 
ellentétes irányban. Kávé, reggeli és víz nélkül. Lassan megindult a kamionok 
sora az S 3-ason Oroszország felé, amint még visszanéztem utoljára Zsinvali irá-
nyába pár kilométerrel arrébb, 200 méterrel feljebb. Egy órával később az első 
faluba értem. Csak pár ház az egész. A kulacsban hagyott tegnapi citromot rág-



93

Felütéses defekt az alagútban

Újra a Zsinvali-víztározónál

Táborhelyem az Aragvi jobb partján



94

csáltam. Úgy kalkuláltam, egy forrás vagy kút felbukkanása már időszerű lenne 
valamelyik oldalon. Itt nem volt. Tovább mászva egy nagy templomhoz értem 
és hangosan ki is mondtam, hogy nem kéne a híveknek szomjazni. Megláttam 
balra a beugrót és hamarosan vízcsobogást hallottam, de csak egy patak volt, 
a mellette emelt itatóhely csöve hiányzott és szemét volt mindenhol. Ha vala-
mi miatt nem jövök az országba többé, az ez lesz. A mérhetetlen mennyiségű 
szemét mindenhol.

Ránéztem a térképre és láttam, már csak 4 km-re van egy nagyobb falu.  
Ha addig emelni kell is, egy órán belül ott vagyok már. Az erős napsütésben 
fokozódott a meleg és bekaptam egy tartós 10%-ost. Végül 2 óra és 10 km alatt 
600 m szintet kellett egyből letudni. A hágóról gyorsan Zaridzeebi kisboltjához 
értem, ahol vásárlás után le is tudtam ülni. Szomorú szemű kutyamama kért 
ételt. Örültem neki, mert a kenyerektől egy kóbor kutyánál az ideúton szívesen 
megszabadultam volna, de nem láttam egyet sem. Frissen jók, második napon 
még elmennek, a harmadikon büntetés enni. Mikor Sztepancminda felől jöttem 
vissza vasárnap, a pékség előtt lassítottam. Az úton megláttam a péket civilben 
és nagyon csúnyán néztem rá.

Itt jött el az idő, hogy jótékonyan előhúzzam a zacskót a két meghajtott ke-
nyérrel. Éppen ideje volt megszabadulni a ballaszttól, ugyanis eredeti Arag-
vi-parti hangyapopulációt sikerült vele kiszakítanom eredeti élőhelyéről.  
A kutyát nem érdekelte. Boldogan elrágott egy fél kenyeret, egy másikkal pe-
dig szépen elsétált. A többi ment a kukába. A 2 napja vett gabonás kekszem 
joghuruttal és jeges teával ment le, végül egy pocsék Nescafé dobozos jeges 
kávé is elfogyott. A bolt mellett vízcsapot is találtam. Azzal a tervvel folytattam  
11 körül, hogy a következő étkezésem hinkali lesz. Nem lett.

Szinte hazai hangulatú környezetben jártam, mikor magas nyárfák sorai közt 
gurultam. A fák is, a gurulás is véget ért. 12%. A következő órákban csak ezt a 
számot láttam a táblákon és szerintem azonos arányban fel és le. Végül egy 
panoráma a Sioni-víztározó után és eszeveszett gurulás kanyarogva, hogy jól 
érezzem magam. Csakhogy még mindig nem a nekem megfelelő keleti irányba 
tartottam sokszor. Aztán ez a vágyam is teljesült és tökéletes betonon eresz-
kedve az Iori folyását követte az út. Akkor arra tippeltem és helyesen, hogy en-
nek kellene táplálni a fentebb említett víztározót, de az elég siralmas állapot-
ban volt. Amint a víz vidám hullámokkal bukott alá a meder kövein, kedvem 
lett megállni egy kis lábáztatásra. Ott beszürcsöltem a második joghurutot és 
élveztem a lábam köré sereglett halacskák látványát a szemét nélkül akár ideá-
lissá is váltható helyen. Hamarosan autók fékeztek és kihúztam lábaim száradni. 
Grúz fiatalok jöttek és nem tudom pontosan miért, mert sokat nem voltak ott. 
A vizet ketten közelítették meg, amikor egy szelet házi pizzával megkínáltak. 
Szépen megköszöntem és már mentek is. Ha már kaptam, megettem és én is in-
dultam tovább. Még gurultam pár kilométert és elvált az út a folyótól. Akkor az 
az érzésem támadt, hogy ebből mászás lesz. Valóban. Egyre meredekebb eme-
lés jött és visszagurulások sem enyhítették a 6-9%-osokat. Közben egy érdekes 
hegycsúcsot fotóztam le a tetején kereszttel. Az a helyzet, hogy a navigáció 
csak a betöltött nyomvonalon jelzi az emelkedőt és a lejtőt piktogrammal, saját 
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tervezésén nem. A következő két órában végül akkorát emeltem, hogy a lent 
fotózott hegy csúcsa előbb egy magasságba került velem, majd le is maradt. 
Amikor már azt hittem, kész, még jött egy hajtűkanyar, hát gyakran néztem a 
navigacióra, hátha kiderül, mennyit kell még taposni. Végül felértem és kíván-
ságom szerint legalább egy tábla is jelezte, hogy ez a Gombori-hágó 1620 mé-
terrel és egy lejtő ígéretével egészen a végcélig 6 órakor. Napi szintemelésem 
túl volt a 2000 méteren!

45-50-nel mertem neki engedni, miközben nem tudtam felfogni, miért kell 
hegytetőre utat építeni Tbiliszi és Telavi közé. A hegy ezen oldala sokkal barát-
ságosabb volt. Néhol a Kétbükkfa és Esztergom közti utat idézte motorosok 
nélkül. A burkolat jó és tökéletes között változott. Lent aztán még némi mászás, 
majd a város következett. Tőlem balra a Kaukázus vonulatai mint megfagyott 
szökőár tarajos hullámai, úgy magasodtak a medence fölé közepesen messze.

Telaviról más kép élt bennem RogozinTrip és egy macskájával utazó angol 
bicajos filmjeiből. A belső részek és a hegyi fekvés kimondottan tetszett. Úgy 
döntöttem nem sokkal sötétedés előtt, hogy csakis egy sörrel kezemben fo-
gom a Bookingon a szállást keresni. Meglett a sör és a várnegyed hangulata 
arra csábított, hogy jobban is megismerkedjek a várossal. Holnap.

Ekkor már eldöntöttem, hogy a még keletibb részeket kihagyom. Azokat va-
lójában nem is én terveztem, egy grúz bringatúra szervező oldalról emeltem 
be. De nagy a táv, sok a szint. Fogy az időm. Ma már el tudtam mondani, hogy 
jövő héten vége a grúz kalandnak, megyek haza. Innen vagy Keletre mész, vagy 
vissza Tbiliszi felé. Egy vonatos útra gondoltam.

Szóval kimentem a kellemes hangulatú Nadikvari parkba egy kék Argo sörrel, 
a bringát neki támasztottam az egyik hatalmas végbélnyílásnak és nagyokat 
kortyoltam. Gyorsan találtam szállást, foglaltam 2 éjszakát összesen 50 lariért. 
Már sötétben indultam el mobillal kézben a lejtős utcákon. Kopogtam, been-
gedtek, kedvesen fogadtak és egy igazán forró zuhany után elvackoltam egye-
düli vendégeként a hatalmas ingatlanban.

Vonat innen nincs, csak marsutka. Vagy újra a hágó és akkor Rusztavi érintésé-
vel Vardzia és a többi város a tervezetben.

 A táv 117 km, az emelés újabb rekord, 2250 m lett.

2021.08.31. Hóvégi hajrá helyett pihenő

Éjjel kettő és fél öt között megvolt az éjszakai műszak, vagyis az előző be-
jegyzés. Akkor jöttem rá, hogy a délutáni pizza óta nem is ettem, csak ittam.  

Azt hiszem, jó úton haladok a leszokás felé. Évente mennyi guriga vécépapírt 
meg lehet majd spórolni!

7 előtt ébredtem és kávé után már a tükör előtt állva próbáltam embert farag-
ni magamból egy Wilkinsonnal. Aztán küldtem egy vadító fürdőgatyás szelfit a 
páromnak retusálatlanul az új hasammal. Jövő szombati repülésemhez pedig 
letöltöttem a beszállókártyát.

A tulajdonos Ekaterine apukája szívélyesen fogadott az udvaron már turistá-
nak öltözve. Magától említette Zichy Mihályt és Misztótfalusiról is tudta, ki volt. 
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Telefonon megkérdezték a turistainformációt, hol egy bringaszerviz és a cím-
mel egy papíron betámadtam gyalog a várost.

Arra sétáltam végig, ahol este érkeztem. Itt nincs minden kapualjban market, 
mint más városban. Gyakorlatilag a szerviz is megvolt, mielőtt reggelit tudtam 
volna venni. Előttem ketten álltak bent, jobbnak láttam inkább a kajáért menni. 
Padok és park hiányában a negyedben egy műszaki bolt csempés lépcsőjére 
ültem füstölt sajtot, lekvár nélküli buktát és joghurtitalt fogyasztani. Közben 
némán szemléltem a kereszteződés forgalmát. Autójukból a rendőrök előre kö-
szöntek nekem. Mikor a gyalogos lámpája zöldre váltott, a kikanyarodó autók 
csak jöttek és jöttek. A gyalogos el sem tudott indulni zöld alatt, hiába nem 
volt már a járdán. Bezzeg a piroson úgy keltek át ők ugyanitt, mintha színvakok 
volnának. Hozzá kell tennem, hogy délben a vendégház keskeny utcájában az 
utolsó kis kereszteződéshez értem, egyenesen jöttem tovább, mikor jobbról 
hátulról érkezett egy autó, a sofőr pedig ledudált, mert bátorkodtam a korábbi 
sebességgel folytatni a sétám ahelyett, hogy megállva engedem magam előtt 
bekanyarodni. Kivételesen csak egy „mi van?” volt a reakcióm.

Visszaérve oda a szerviz zárva volt, csak két cuki kóbor kölyök kutya lézen-
gett a széthagyott bringák közt az utcafronti placcon. A kiírt számra előbb  
Viber-üzenetet küldtem, majd nem fogadott hívást. Két percre rá kajával kezé-
ben szállt ki mögöttem egy kocsiból a mester. Túl vastag gumit tudott volna 
adni, ezért egy falon lógó kerékből egy Continental belsőt szedett ki már egy 
javító folttal, de gyors ellenőrzés alatt kiderült egy másik szúrt sérülés is a vizes 
vödörben. Megjavította és 10 larit kért érte.

Egy pici Sparba bementem kávézni és hűtött italokért, majd sziesztázni visz-
szajöttem a vendégházba. 
(Eddig a mondatig egy bealvással már délután 3/4 2-kor letudtam a beszámolóm.) 

Közben az aksik töltésen voltak. 3 előtt vettem egy mély levegőt és először 
a tegnapi ruhát, majd a viseltes zászlót is kimostam, hogy már csak a bringa 
szerelése maradjon. A szőlőlugasra felkötöttem a gépet a nyergénél és a kormá-
nyánál áthúzva a szárítókötelemmel. A két kereket kivettem. A levegő kiereszté-
se után a gumikat leszedtem és az elsőt a belsőjével együtt a hátsó felnire rak-
tam át. Felpumpáltam, rögzítettem a helyére. Előre a délelőtt szerzett belső és a 
korábbi hátsó került. Az imbuszcsavarokat sem felejtettem meghúzogatni. Míg 
ezekkel munkálkodtam, kedvenc netes rádiómat először indítottam el három 
hét után. Mikor a svájci péklegény, DJ Bobo egyik sikerét adták, eszembe jutott 
Louis. Egyszer valamit idéztem neki tőle, mire beszólt: Zámbó Jimmy. Bosszúból 
egy „Nézz le rám, ó Istenem” szakadt ki belőlem. Ő meg még a halála módját is 
ismerte. Micsoda évkezdet volt az! Úgy értem, lett saját lakásunk és megszüle-
tett Patrik fiunk 2001-ben.

A munka végére átgondoltam a következő napokat is. Reggel vissza fogok 
mászni a Gombori-hágóra és a Tbiliszi melletti Rusztavi lesz a cél, hogy onnan 
Vardzia és az eredetileg tervezett többi helyszín következzen egészen Kutaisziig. 
Egy hét alatt szerintem kényelmesen meglesz aszfalton.

Szerelés után bringás ruhát húztam és autómosó és guminyomáshoz gumi-
szerelő keresésére indultam Trekem nyergében. A vendégházból egyenesen 
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arra a forgalmas útra gurultam, ami mellett reggelit és a Conti belsőt is intéz-
tem. 5 körül is forgalmas volt az, és persze, hogy a túloldalon volt egy mosó! 
Beálltam, csengettem, jött a fickó. Mutatta, hová állítsam a bringát. Kérdeztem, 
mennyi lesz pénzben, ő 3-4 larit mutatott. Adtam neki egy ötöst és kértem visz-
sza kettőt, de nem volt neki, ezért visszaadta a pénzt és ingyen állt volna neki 
a takarításnak. Én előre betáraztam zsebembe a kettő darab larist, így végül 
megalkudtunk. Közben félig beállt a hatalmas autó következő kuncsaftnak.  
Emberem kézzel pumpált flakonból oldatot permetezett a bicajra és hozta a 
bivalyerős Kärchert öblíteni. Mutattam, hogy tengelyekre merőlegesen nem, 
csak párhuzamosan mossa és a következő mosató megerősítette grúzul a ké-
rést. Erre megkaptam a mosó fejet és nyomathattam magam. Mindent leveret-
tem, ami Batumi óta rákerült és még rajta maradt makacsul azóta is. A lánccal is 
elvégeztem, amit szoktam. A következő férfi olajat adott volna a mosás végén 
rá, de mutattam, hogy nekem is van a táskámban. Pár száz méterre innen egy 
gumisnál belőttem a kerekek 3,4 baros maximális nyomását és a nekem annyira 
tetsző felső városrész felé vettem az irányt. Picit tekeregtem a Nadikvari park 
felett, hogy újra a fehér aranyerek közt röhögjek. Balra fordulva vonzott a pa-
noráma, ugyanis csökkent a pára és a Nagy-Kaukázus itt már csak 3000 méteres 
csúcsai jól kivehetővé váltak a medence túlfelén.

Rusztaveli fájához gurultam, ami mellett már többször is elsétáltam ma. Azt lá-
tom, a középkori író és politikus hasonló szerepet tölt be itt, mint nálunk Petőfi. 
Akár járhatott is a most 900 éves platán alatt, mert Telavi kedvelt helye volt az ural-
kodónak az ország egyesítése után, így Tamara királynő is tartózkodott itt. Ruszta-
veli pedig az ő hűséges embere volt. A fa alatti úton idős bácsi lapátolta a horda-
lék földet az aszfaltról vissza és köszönésem után megkérdezte, honnan jöttem.  
A Vengrija hallatán mutatta, hogy a magyar az ész és a szív nemzete, mire én a 
grúz himnuszt szavaltam el hálából. Ettől nagyon meghatódott, csak fogta hol a 
fejét, hol mutatta a szívét a jó öreg „Ó Vengrija!” sóhajtása közben. Miután a me-
chanikus csigákat már ideális fényviszonyok közt tudtam fotózni tőle nem messze, 
azért láttam, hogy követett a szemével, míg el nem indultam éttermet keresni.

Hát azért sem kellett ugyan kidögleni tekerésben, mert az is ott volt egy ug-
rásra és pár perccel előtte gurultam is ott. Megkérdeztem, van-e hinkali gom-
bás töltelékkel és már szálltam is le a nyeregből. A bringát a kapunál hagytam, a 
második asztalhoz, az azzal szemközti székre huppantam volna le mikor a brin-
gás mezem zippzárja szétugrott és csak a kocsi fogta össze egy ponton. Láttam, 
mi a gubanc és a rendelés leadása meg a kiszolgálás közti időben sem sikerült 
javítani a bújtatót az alsó végén.

Egy grúz zöldséges salátával nyitottam vörösbor kíséretében. Az a mi egri bi-
kavérünkre emlékeztetett. Közben a pincérek próbálták a zászlót megfejteni, 
de nem érdeklődtek nálam, honnan kerültem Telaviba. A kapuban kunyeráló 
alkesz nőt izgatta a Garmin és amikor a kormányszarvat kezdte fogdosni, elég 
volt egy fejcsóválás, mitől el is húzta a csíkot.

A hinkalikat csak ötösével lehetett rendelni, így nem variálhattam a tölteléke-
ket: 5 gombást kértem és kaptam. Természetesen kézben fogva ettem, ahogy 
kötelező. Az is igaz, hogy evőeszköz sem volt hozzá, mert a salátás tállal ment a 
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kés és a villa mosogatásra. Kellemesen jól laktam, miközben a nyolcvanas évek 
zenéi szóltak. 26,8 lari volt a számla összege, harmincat adtam. Értékeltem a 
kedvességet és a kiszolgálás gyorsaságát a kellemes környezetben. Ajánlom 
mindenkinek a Kapiloni nevű helyet.

Onnan egyenesen a szállásra jöttem. Érkezett egy másik szobába egy fickó. 
Csak köszönés volt, semmi tracsi. Este háromnegyed 8 van és nem hiszem, 
hogy hanyatt fekve az ágyon ma bármi említésre méltó is történik még velem.

Köszönöm a sok pozitív reakciót, jól esik minden visszajelzés.

2021.09.01. Át egy kopár vidékre

6 előtt pihenten keltem. Szép lett volna, ha nem így történik egy laza nap után, 
nem? Három idegen pasi ült az érkezőben, mikor kávét készítettem. Később 

elmentek. Pakolás után 7:20-ra menetkész lettem. Ekaterine anyukája búcsú-
zott tőlem. Reggelit akartam szerezni, de még semmi sem volt nyitva a belvá-
rosban, ráadásul Telaviban nincs minden második kapualjban élelmiszer bolt. A 
piacnál is kikötöttem, de a bejárati részénél sem volt nekem kellő üzlet. Lentebb 
több pékhez benéztem, de csak a hagyományos, csónak alakú kenyeret árulták.  
A szomszéd falut is bejártam, mielőtt a hágóra vezető utat betámadom, de 
semmit sem kaptam az egyetlen nyitva lévő boltban. Volt a táskában keksz és 
minden kulacsban víz, ezek közül az egyik citromkarikákkal, ráadásul tudtam, 
hogy lesz kút is egy helyen. Nem boldogan, de bevállaltam a hegyet éhgyo-
morra is. Teljes tudatában annak, ami a Gombor hegyi hágójáig rám vár. Egé-
szen fent egy boltban kaptam aztán valami péksüteményt, egy liter barackos 
gyümilevet és egy extra Snickers csokit. Ott be is nyomtam egy padon mindet. 
A hegy északi felén még minden zöld volt. Zöld alagút borult fölém két szaka-
szon. 11-kor aztán felértem 1620 méterre, hogy a másik oldalon szerpentinen 
ejtsek ott, ahol tegnapelőtt még szitkozódva felfelé küzdöttem magam. Nem 
sokáig, de kikötöttem annak a folyónak a völgyében, amelyiknek a partján a 
pizzát kaptam. Iori a neve. Egy kanyarban emeléssel aztán ezt is elhagytam. 
Utána a történelmileg a 4. századtól fontos Udzsarma várat sikerült útba ejteni. 
A mongol betörés után annyi lett neki. Egy italárusnál jó kávét kaptam.

Néhol mászni kellett, de összességében erős szintcsökkenés lett a vége. Tbi-
liszibe nem akartam bemenni, helyette attól Délre Rusztavi volt a kijelölt cél-
pont. Oda 40 0C-ban egy temetőnél értem be. Beugrott az egy héttel ezelőtti 
tbiliszi érkezés. A sírkövek nagy részén itt is képről gravírozott portrék néztek 
vissza, mintha a Facebookra tévedtem volna. A belváros egész emberléptékű-
nek bizonyult, bár kevés volt a grúz mellett az angol felirat. Végül a városháza 
előtti gyorsétterem lett a nyerő, ahol 10 lariért óriási tortilla lapot raktak meg 
sült rőfihússal és salátával meg öntettel, a végeket meg gondosan behajtogat-
ták. 2 lariért hideg kólát kértem még hozzá és jól is laktam. A hőmérő 47 0C-ot 
mutatott, mikor kimentem a napon hagyott bicajhoz. Egy kis csalinka a környé-
ken és máris a további utam terveztem az út szélén az árnyékban. Vardzia még 
nagy falat volt a Garminnak, úgyhogy a Komoot által adott terven néztem ki 
egy települést. Beállítástól függően 14 vagy 39 km-re volt. A kevesebbre sza-
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vaztam, hogy ne menjek Tbiliszibe még véletlenül sem. A gumik átcserélésével 
nagyon vagánnyá váltam, szóval bármi jöhetett. Így történt, hogy Rusztavi után 
az autópályán kötöttem ki, majd egy hurok után álltam mellékútra róla. Boltot 
kerestem az utamon jó borzsomi vízért. Volt is egy, de ajtaját zárva találtam.  
A kis épület végén egy ablakot lehajtva hagytak. Az nem volt más, mint az or-
szág szerte látott egyik sörkimérés. Csapos viszont nem volt. Gondoltam egyet 
és csak citromkarikákat tartalmazó kulacsom betartottam a kézre eső alá és 
meghúztam a kart. Csőr híján nem minden ment bele. Sajnáltam a jó italt el-
folyatni, hát leálltam a disznósággal. Így lettem megélhetési bűnöző.

Nem sokra rá elhagytam az aszfaltot a Komoot tervét követve. A szórt kő 
helyett a vele párhuzamos száraz és kemény földúton mentem. Egy vasúti híd 
túloldalán újból apokaliptikus élményt kaptam a Kumiszi-víztározó partján.  
A vízfelület tőlem jobbra, messze bent volt, a parti és távolabbi épületeknél 
csak én voltam elhagyatottabb. Bezzeg a kutyák még 500 méterről is képesek 
voltak rám rontani. A part vonalával párhuzamos út végig üvegszilánkoktól csil-
logott. Szerintem a töltéséhez használt föld valami bontási törmelék lehetett. 
Rajtam volt a félsz az újabb defekttől. A szellemfalu, Kumiszi után ívelve a tó fölé 
jutottam és megjelent egy ígéretes település széle a közelben.

Ez volt Koda. A főút mellett söröző állt, ahol egyből megkaptam a hívó kézje-
let. Azonnal pohár volt a kezemben töltve a frissen csapolt itallal. Nyílván me-
sélni kellett érte, de még nem ittam magam perfekt oroszra, hát akadozott a 
kommunikáció. A csapostól én is kértem egy literrel, de nem akarták nagyon el-
fogadni a visszahívást. Csak a saját sörét fellökő cimborával sikerült megegyezni 
„moj brat”, testvérem megszólításomra.

Nem tudom, tényleg mennyire szívtam ott be, mert a falu szélén mintha a 
török császárt megszívató hős kiskakas szobrát láttam volna. Na itt gondoltam 
először, hogy le kéne állni végre. Az ideális sátorhelyet keresve már nem is te-
kertem túl sokat, egy kinézett bokorcsoporthoz kanyarodtam le balra. Persze, 
hogy szemét jelezte, hogy más is rátalált korábban, de már nem érdekelt. Még 
hidegen befejeztem a literes flakonból a söröm, majd elkészítettem az éjjeli me-
nedékem. Aztán a jó csacsát is kivégeztem. A kodai víz pocsék ízű.

A mennydörgés a hegyek felől megszűnt, úgyhogy zavartalan első alvást  
élvezhettem.

 135 km távolság mellé beugrott 1956 m szint is mára.

2021.09.02. Át egy hűvösebb vidékre

Éjfél körül vettem fel a vastag ruhát, addig fürdőgatyában szunyáltam és blo-
goltam. Ehhez képest most... Mekkora a különbség!

Öt órakor még nem virradt. Ebben csak az zavart, hogy a visszaútra ablak mel-
lé kértem jegyet. De hátha késünk egy órát! Még bealudtam, de végül pontosan 
7:20-ra menetkész voltam, mint Telaviból indulás előtt. A bringát kitoltam az 
aszfaltig és Mengliszi felé irányba álltam rajta. Egy láthatósági mellényt vise-
lő idős férfi Don Quijote módjára küzdött az útszéli szeméttel. Nem is tudom,  
miért nem platós ZIL-lel jött, de a nyomában fellélegezhetett az aszott táj.
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4-5 km volt a következő nagyobb faluig a táv. Már az érkezés is érdekes volt 
oda, mert egy völgybe kellett hozzá leereszkedni meredeken, majd a folyóhí-
don túl felkapaszkodás következett. A szokatlanok csak a két hídpillér, a vala-
mikor elhatározott, majd lefújt építkezés tanúi voltak a mederben. A sarki bolt 
jobban szembe tűnő volt, de az aszott kenyér, három darab virsli és a borzsomi 
vizek vásárlása után az utcakép sem stimmelt. Kíváncsian gurultam reggeliző 
helyet keresni a magasba törő templomtorony felé. Ott láttam meg egy kerí-
tésen a német nyelvű utcanévtáblát. A Sváb utcában ültem le a templom olda-
lában enni. Asureti korábbi neve Elisabethtal volt és még vendégháza is van a 
sváb stílusban. 1941-ben Sztálin kitelepítette német ajkú lakosságát, ezért nem 
értem most sem a feliratokat.

A kutyák tipikus grúz kutyák voltak. Rám rontottak, be nem állt a pofájuk, ami-
kor távozás közben még beszélni szerettem volna a kamerához. Bedühödtem 
kissé, pedig a majdnem nagy baj a következő faluban esett meg. Amint jó iram-
ban legurultam a lejtőn, egy husky keverék vágódott ki elém és pár centin múlt, 
hogy nem mentem át rajta. 40 fölött egy ilyen bukás se neki, se nekem nem lett 
volna egészséges. A dögök később sem, egész nap nem fogták magukat vissza. 
Gyakorlatilag 400-500 méterről is simán megindultak megenni engem.

10 óra előtt az Algeti-víztározó panorámáját csodáltam, voltam megint olasz 
is és picit vártam, hátha nyit a közeli étterem egy kávéért. A hely kutyája erre 
nem volt hajlandó, úgyhogy a közeli csurgóból feltankoltam vízzel és másztam 
tovább a hegyre. Aztán nagyobb gurulásokkal kanyargós hullámvasutazás in-
dult. Délig jött össze az első 40 km 1000 méter szinttel. Úgy gondoltam, felme-
gyek Mengliszibe kajáért már csak azért is, mert két nap múlva egyébként is 
oda kellett volna érkeznem Udabnoból, majd indulni Ninocminda felé.

Két kisbolthoz jutottam az enyhén szólva is szebb napokat látott épületek 
között. Az egyikben most is tele voltak a hűtők vízzel, sörrel és üdítôkkel, tej-
terméket hiába kerestem. Akkor a bevált virsli is jó volt, inni két kicsi dobozos 
gyümölcsnektár és víz a piros kabinos Kobiból, a Dzsvari-hágó alól. Kaja után 
kérdeztem az eladó hölgyet, kávéja van-e. Kedvesen, türelmesen kifaggatott, 
hogy biztosan értse, mit szeretnék és azt mondta, csinál. Míg vártam rá, egy 
jóember barchobázni kezdett a zászlót látva, de nem találta el, amikor pedig 
megmondtam, honnan jöttem, kávéra hívott volna, meg enni és mosakodni. 
De nekem készült bent valami, így nagyon hálás voltam neki, de maradtam. 
Egy jó pohár amerikai stílusú kávét kaptam és fizetni sem engedett a boltos.  
A „pacsimu?”, miért kérdés megválaszolatlan maradt.

Szállás valószínűleg nem lett volna, ha itt ér az este, így szerencsésnek érez-
tem magam az idevezető szerpentin ellenkező irányú letudására készülve. Pe-
dig ennél nagyobb dolog történt. Egy férfiakkal teli autó fékezett mellettem, 
mielőtt kifordultam volna a főútra és faggattak, majd sok sikert kívánva elhúz-
tak előttem. Abban a pillanatban egy ismerős alak hangosan kiáltotta felém, 
hogy Afonia!

Louis volt az, mintha mára ott beszéltünk volna meg találkozót a buszmeg-
állóban és ideje volt már érkeznem. Ő számolt velem a neki is megírt rövidí-
tés miatt, de én meg pont lemondtam róla, hogy még összefutunk. Egyébként  
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Kazbegiből mégis bement Tbiliszibe új gumikért, már 2000 m szintet mászott 
is addigra. Megegyeztünk, hogy Calkáig együtt mehetünk. Még percekig kur-
jongva ujjongtam a váratlan örömben. A hosszú emelkedő kimászása elején 
is. Louis 2 éve járt már ott, felkészített annak mivoltára. Szóval 7-9%-kal 1600 
méter fölé tartottunk. A szikrázó napsütésben esni is kezdett, de csak ő kapta 
fel dzsekijét. Viccesen magyarul csak annyit mondtam, Louis meghozta az esőt. 
Bizony, nem esett a nélküle töltött időben!

Sebaj, most is gyorsan elállt. A hágó előtt még kártyát és aksit kellett a si-
sakkamerámban cserélni. Most formáztam meg az első teli kártyát, amiről Tbi-
lisziben mentettem egy hete a tartalmat. Zöldellő legelők mellett kényelmes 
gurulással, egy fennsíki medencében tartottunk a 20 kilométerre lévő tó mellé, 
mikor francia felirattal furgon fékezett előttünk és intett a vezetője. Francia és 
angol szavak keveredtek, ahogy váltották a nyelveket Louis-val. A lényeg, lett 
helyünk éjszakára a Calka utáni faluban, a fickónak vendégháza van ott.

Nagy sebességgel meg is érkeztünk kajáért a völgy aljába épült városkába. 
Boltoltunk, zöldségesnél és péknél is jártunk, hogy jól megrakva, a feltámadó 
széllel szemben még kimásszuk a meredek emelkedőt. Tbeti túlsó felén, az 
utolsó háznál meglett Fofo autója, megjöttünk.

Addigra tombolt a szél, nem láttam esélyt rá, hogy itt sátrat állítunk. Vártunk. 
Közben meghívtam a fiúkat a liter sőrömre. Megkaptuk az instrukciókat a vizes 
blokkba, aztán olyan sajtot kóstoltunk, mintha ott lett volna felejtve 20 évre a pin-
ce mélyén. Fofo ukrán barátnője és kétéves fiacskája is előkerült. A Louis által elő-
kapott és felfújt lufit nem fogta sokáig a kissrác. A ház alatt kavargó szél azonban 
nem vitte messzire, előttünk pörgette és egyenesen Louis kezébe vitte vissza.

Később saját borából is bontott a srác nekünk. Ott még részletesebben be-
széltünk magunkról. Megtudtam, hogy Louis tanári végzettséggel rendelkezik. 
Fofo tegnap még Franciaországban volt, legközelebb karácsonyra megy vissza, 
de előtte kutakat fúrt Afrikában. A körülményekre való tekintettel kértem egy 
hálózsákot a sátramba, ami egy csendesebb időszak közben, vacsora előtt fel-
állításra került. Francia katonai darabot kaptam, bár a benti alvás is szóba került.

Egy jó zuhanyzást követően bele is bújtam gyorsan. Néha már nem fúj a szél, 
eső csak pár percig verte a sátrat, az ég derült. 1600 méteren vagyunk!

 Ma 87 kilométerbe 1948 m emelés is fért, eddig 1941 km-t tekertem  
Grúziában.

2021.09.03. Téli ruhában és széllel szemben

Sikerült egy békés lezárást adni tegnapi beszámolómnak. Kár volt örülnöm 
előre. Hamarosan a korábbinál is erősebb szél kezdete tépázni a sátram és 

gondolom, Louis-ét is. Alvasról így ugyebár nem beszélhetünk. Még jó, hogy 
legalább nem fáztam Fofo francia katonai hálózsákjában!

Egy csendesebb percben kimásztam a sátorból, hogy a kulacsomból igyak. 
Visszaérve vettem észre, hogy az este odakészített kajás szatyor több méterrel 
arrébb van, a tartalma szanaszét szórva hever a fűben.

- Rohadt szél! - gondoltam és már betaláltam a sötétben a hálózsákba, mikor 
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leesett, hogy az este Loui-tól kapott friss gombás pékárut nem találtam a zöld-
ségek és gyümölcsök közt.

- Rohadt kutya! - utaltam a hályogos szemű vén bolhásra, ami este fogadott 
minket.

Aztán több hullámban újra fel akarta tépni a sátrat a helyéről az orkán, mi-
közben én némi védettséget nyújtó helyre tettem azt az este. Tisztára az adriai 
bóra jutott eszembe. Őszintén mondom, hosszasan próbáltam magam Pestre 
teleportálni egy órán át, de nem ment, csak még jobban elfáradtam és a pár 
percre beköszöntő szélcsendeket használtam alvásra.

Louis sem volt a topon pirkadat után. Fél hét körül őrült festő által felkent 
felhők alá besütő napfényben ettünk és pakolásztunk össze. Ő kapucnis dzsekit 
húzott, én az Usguli felett már használt téli alsót és felsőt vettem fel minden 
egyéb nélkül. Sejtettem, hogy nem is fogom levenni, mert a tengerszint feletti 
magasságot csak növeljük 1600 méterről. Fofo is kiugrott elköszönni, az ottlé-
tért semmit sem kért tőlünk. Mielőtt elindultunk volna, ment még aludni egyet.

A Calkai-víztározó melletti, görögök által is lakott Tbeti nevű falut szemben 
fújó szélben hagytuk el. A görögök egyébként az orosz-török háború idején 
települtek be. A lejtőn is tekerni kellett, akkora ellenállást kaptunk. A tavat el-
hagyva erős és tartós emelkedés indult és 2000 méter fölé jutottunk. Balról a 
tegnap már megbambult villamosított vasútvonal vágánya ért mellénk és ma-
radt a következő órákra velünk. Vonatot nem láttunk rajta, csak a falukon kívüli 
szellemállomások tűntek fel időnként. Fofo szerint napi kettő konténerszállító 
tehervonat megy rajta Azerbajdzsán felől vagy arra. Ez az új selyemút egyik 
szakasza. Louis szerint kínai és azeri pénz van benne. Személyforgalma nincs is.

A szélben, ami időnként segített a mászásban, fecskék cikáztak. Egyikük elém 
vágott, de nem pont így tervezte a manővert, mert egy szemből érkező furgon 
elé került. Azt hittem, hárít, mert hirtelen függőlegesen felfelé indult, mintha 
kis rakéta lett volna, ám a szűk ívből már magatehetetelenül zuhant az út menti 
gyepre. Odamentem hozzá, hátha magához kell csak téríteni, de csak élettelen, 
meleg, tollas kis testet nyomkodtam.

11 órára feljutottunk a hágóra: 650 méter emeléssel 2100 méter fölé. A parcel-
lázott hegyoldal legelőit itt-ott nyírták az emberek.

Nyílt a túloldali panoráma és a Paravani-tó és az azon túli hegyvonulatok kö-
zös felhősapkájáról nem tudtam levenni a tekintetem. Grúzia legnagyobb tava 
mellé ereszkedtem le.

Paravaniban kávéra és pár falatra leálltunk egy örmény vegyesboltnál. Sajna 
épp vita folyt végig az ottlétünk alatt, és sokkal hangosabban, mint amit még 
el lehetett viselni.

Irány továbbra is Nyugat! Hamarosan a kis Szagamo-tó mellé értünk. Ami 
trágya nem az aszfalton köt ki, azt lapokká formázva tüzelési célra szárítják ki.  
A tavak halait árulják az út mellett. Láttunk kádat és akváriumot is, de volt, ahol 
nem úszták meg a halak szárazon sem.

Már Calka környékén is feltűnt, de ebben a régióban is több a cirill betűs ki-
írás, mint máshol. A gyerekek is inkább használják az oroszt közvetítő nyelvként, 
mint az angolt. Ráadásul örmény a többség.
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Meglett a 2000. grúziai kilométerem!
Én számoltam, hogy elég jól állok idővel, ha csak szerdán akarok Kutaiszibe 

érni leghamarabb. Nem megyek tovább Ninocmindánál, hogy Vardziát nyu-
godtan megnézzem nyitás után. És a pocsék éjszakám után vetett ágyra van 
szükségem. Meg is beszéltük Louis-val, ezért amikor az örmény gyorsbüfé előtt 
megálltam rendes kajára, elköszöntünk, mert egy hosszú gurulós szakasz még 
belefért neki. Máskor nekem is, még kései ebéd után is. 3 óra sem volt.

Annyira bejött Rusztaviban a taccoba csavart sült húsdarabok szószós és 
zöldséges egysége, hogy az elém rakott képes étlapról azt kértem. Két méret 
volt, a nagyobbikat akartam. Azt hittem, meg kell erősíteni, hogy tényleg azt, 
de más történt. Először nem értettem, hogy a 9 laris ételért miért 12-t fizetek. 
Azért a gyorsétterem kategóriához képest sokat vártam, de elém a lapon nem 
is szerepelő extra nagy csavart finomság került. De jó, hogy csak egyet kértem!  
A kamilla és mangó ízű Fuzeteával jól csúszott az étel. Elégedetten és telítettség 
érzés nélkül távoztam a kinézett szállodát keresni.

Párszor elmentem mellette. Az utcán fiúk akartak ismerkedni a megeredt eső-
ben. Mikor visszafelé gurultam és megint nem láttam, hová dugták az épületet, 
elkaptak a gyerekek és egy ajándék frutit nyomott a kisebb a kezembe nevetve. 
Hálásan megsimogattam a fejét és köszöntem szépen oroszul is, angolul is. Jel-
legtelen papírok jelzik az ablakban a Sharl hotelt. Lehet, hogy annyira új vagy fris-
sen van renoválva? Egy rendes recepciója sincs. Viszont kedvesek és törekedtek a 
nyelvi nehézségek ellenére is a kölcsönös értelmezére. 50 lariért még sampont és 
tusfürdőt is találtam bekészítve. Hol volt ehhez képest Marina szobája Ananuri-
ban ugyanennyi pénzért! Reggeli csak azért nem kellett, mert 10-től adják valami 
gyorsbüfében a házon kívül. Csak nehogy megint éhen távozzak holnap! Ezért 
fürdés után kis portyára indultam, de nem lettem sokkal okosabb, hol szerzek 
friss reggelit. A nyitvatartási idők nincsenek az ember orrára kötve holmi kiírással. 
Semmi gond, van még tartalék a hátizsákban, ami a kutyának sem kellett. 

Ninocmindáról meg semmi említésre méltó infó nincs. Azt hittem, azért kapta 
nevét a grúz szentről, Ninóról, mert vallási központ. De nem is grúzok lakják! 
1991-ig Bogdanovka volt.



Halak vízben és szárazon a Paravani-tóból

A 2000. grúziai kilométer

Örmény gyorséttermi tortilla 
XXL méretben
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Kösz, jól érzem magam a fehér huzatos ágyban. Reggelig ki sem kelek, de né-
zem a térképen, merre is indulok, mit is látok majd holnap. Közben zenét játszik 
a tévé a YouTube-ról, sörözgetek.

 72 km adódott az eddigiekhez szemben fújó szélben és 1072 m szintet 
nyomtam hozzá és megint kevesebb lettem egy Lajossal.

2021.09.04. Rom úton a romvárosba

Ez a Louis mindig olyan jó érzékkel kérdez bele dolgokba. Tegnap reggel pél-
dául valamiért tudni akarta, van-e nálam a cégünk termékeiből. Mutattam 

a Betadine-t és ismerte. A Clarexet el kellett magyarázni neki, de szerencsére 
egyik sem kellett. Eddig.

Igazából már tegnap a szállodai szobába is éppen csak, hogy sikerült becuc-
colni. Éjjel pedig még többször menni kellett. Reggel szeneztem és úgy tűnt, 
vége a problémának.

Ettől függetlenül üdén, frissen csináltam a kávém 7-kor. Közben zenét hallgat-
tam az okos tévén. Annyira buta voltam, hogy csak androidot tudtam indítani 
rajta, tévéadásokat nem. Téli ruhát húztam, mert 2000 méteren 3 0C-kal indult a 
derült reggel. Emiatt sem akartam sátorozni. Az este engem fogadó idős ember 
nézte a bicaj felmálházását, közben valami párbeszéd is folyt köztünk. A lényeg, 
hogy teljesen értettük egymást. Elhangzott a szkolka dollár, én megint az orosz 
óra eleji jelentésből vett 1900-zal feleltem. Ez ébreszt némi tiszteletet a brin-
ga iránt, bár nélküle is szép darab. Megerősítette a gyanúm: valóban vadi új a  
szálloda. Jól felavattam!

Úgy döntöttem, nem az otthon tervezett úton megyek. A tegnapi gurulást 
akartam folytatni, de 24 km után, ahol a két terv elágazott, terveztettem a Gar-
minnal egy harmadikat, mert izgalmasabbat akartam. Addigra láttam vonatot 
is a frissen épített és villamosított pályán. Szóval az izgalomfaktor. Megkaptam!

Az ahalkalaki vártól alacsonyabb rendű aszfalton indultam tovább. Az elsőben 
boltoltam és reggeliztem, a második faluban elfogyott az aszfalt. 200 méteren 
belül három kutyafalka zavart meg. Volt kettő, amiből a legnagyobb kutyákat 
sikerült orrba rúgni. Aztán a környezet is vad lett. Köves és jobbra mély völgyet 
sejtettem. Nyeltem egy nagyot, mikor megláttam a cikkcakkozást a Garmin ki-
jelzőjén. De izgalmas lesz! Még jól is indult az ereszkedés a sárga, oszlopokon 
nyugvó gázcső mellett, de hamarosan a csapadékvíz által mélyen elmosott 
szakasz jött. Tolva is lépésben haladtam. A mélyben pedig azt az utat láttam 
keskeny csíknak, amin már régen eltekertem volna, ha nem jön ez a kalandvágy. 
Sokáig tartott, míg teljes biztonsággal levittem a felszerelést, mert a lezúdu-
ló víz alapkőzetig mosta az utat, a hajtűkanyarokba pedig azzal együtt tartott. 
Lent szabályos tábla jelezte a letérést a romszerpentin előtt utoljára elhagyott 
falu felé. A tegnap látott Paravani tóból induló azonos nevű folyó hídján öltöz-
tem nyári ruhába, hogy egy málhaigazítás után letérők nélkül folytassam utam 
a mély völgyben. A hegyek magassága maradt, a formák változtak. Hol tarajos 
sziklák, hol hullámba gyűrődött, rétegzett kőzet hívta fel magára a figyelmem. 
10 km után feltűnt Hertviszi erődje. A 16 kilométerre található Vardzia felé itt 
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van a letérés. A Paravani hídján túl egy másik folyó völgye kezdődött. Nem 
másé, mint a valamikori grúz Tao régióban, ma Törökországban eredő Kura-, 
azaz Mtkvari-folyóé. A látvány szintén lenyűgöző. Egy gravitációs vízerőmű 
után hullámvasutazásba ment át az út. A víz gyors folyással hol közel, hol távol 
vágtatott a medrében velem szemben. A két part hegyei sem voltak kisebbek a 
már látottaknál. Egyszer csak egy ismerős alak bukkant fel az egyik kanyar után: 
Louis. Mesélte, hogy tegnap Ninocminda mellett megázott. Vardziába ott ér-
kezett, ahol eredetileg én is terveztem. Semmi gond nem volt az aszfalt nélküli 
szakasszal és a völgybe levezető szerpentinnel. Végül megerősítettem a koráb-
bi tanácsot, miszerint Szairmében a balra eső kávézóban kérjen szállást, ne a 
simlis grúznál a palackozó mellett. Egyébként előző este szairmei vizet vettem! 
Ez volt eddig a legrövidebb közösen töltött időnk egy találkozás után.

Többször megálltam gyönyörködni a tájban. Picit a korzikai Calanches vidé-
kére emlékeztetett. Ettem is pár falatot, majd kis falvak és megannyi vendég-
ház mellett elhaladva a jobb oldali hegyoldalban feltűnt a nap attrakciója. Mint  
parti fecskék fészke, úgy sorakoztak üregei a napsütötte sziklába vájva.  
Onnan nem látszott, hogy csak egy torzó az egész. Valaha 3000 helyiségből állt 
a komplexum, de egy földrengés miatt leomlott a nagy része, hogy ma csak  
750 várja a tátott szájú látogatót.

A lényeg itt olvasható: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Vardzia
Louis említette, hogy a cuccom biztonságban letehető, de már egyébként 

sem aggódom ilyesmin, a grúzok nem nyúlnak a máséhoz. Végtelen vendég-
szeretettel és segítőkészséggel találkozom egész utamon. Ezért köszönök rá 
előre mindenkire. Elenyésző a viszont nem üdvözlök aránya. Az utánam kiabá-
lók és érdeklődők többen vannak. Ma küldtem képet a zászlót gyártó cégnek, 
mert az kulcsfontosságú a kapcsolatok építésében.

A pénztárnál két fiatal lány lépett hozzám és egyikük érdeklődött, voltam-e 
előző héten Kazbegiben. Leesett, hogy már annak is éppen egy hete, hogy a 
Dzsvari-hágón áthaladtam. Ők szlovákok Pozsonyból és láttak ott. Egyikük itt 
él, a velem beszélgető nyaral nála és utaznak.

A friss gyümölcslevet préselő ember mögött ajánlották a bringa letámasztását 
a pénztárból. Nem vettem igénybe az elektromos kisbuszt a meredek emelke-
dőre, bár a 15 laris belépő erre is érvényes volt. Számozott táblákat követve le-
het bejárni a területet. Hol eredeti, hol már új építésű lépcsőkön és fémlétrákon 
kell közlekedni a szintek között. Kisebb üregektől a nagyobb termekig minden 
előfordul általában beazonosított funkcióval. A legérdekesebb a ma is temp-
lomként működő hely és környezete. Mélyen futnak a járatok a hegyben. Forrás 
és a titkos folyosók hálózata lett kialakítva itt. Ha nincs ott az egyik turistákat 
irányító ember, nem megyek be. Ő Magyarországon volt szovjet kiskatona és 
szervusz pajtással köszönt, mikor megtudta, hol élek. Felsorolta az általa bejárt 
magyar helyeket: Budapest, Székesfehérvár, Hajmáskér, Balaton. A pár kilomé-
terre lévő vendegházát is ajánlotta, de annál tovább szerettem volna ma jutni.

Végül a legmagasabb pontról meredek lépcsőn kellett leereszkedni a kijárat-
hoz. Nem öregeknek való hely ez!

4 körül értem le a bringához. Azon voltam, hogy a megőrzésért a hasi gond-
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jaim ellenére is veszek egy jó adag gyümölcslevet, de a férfi megelőzött és saját 
brandyvel kínált. Picit mutatott, de feles lett belőle. Finom volt, látványosan íz-
leltem. Az egy hete vett és Telaviban elfogyott ital ennél is jobban ízlett. Hálá-
san köszöntem el tőle is.

Már ismert, de még mindig izgalmas úton értem a várhoz és a két folyó egye-
sülése után indultam meg Ahalcihe irányába. Kilométerekkel arrébb rájöttem, 
hogy bőven 1200 méter felett kell éjszakáznom ma is, szóval nem kéne erőltetni 
a sátrat. A térképen kirajzolódott egy nagyobb település, Aspindza. Alig értem 
a városba, a jobbra mutató nyíl egy kimondottan rendezett portára, a Kala ho-
telnek nevezett szálláshelyre mutatott. Egyből behajtottam. Az udvaron kotlós 
kísérgette csibéit, amiket a ház macskái nem bántottak. Főleg németül tudnak 
kommunikálni, de a 30 laris ágy és a 10 laris vacsora és reggeli nagyon jól hang-
zott, hát maradtam is.

Hétre a vacsorát, reggel 9-re a reggelit beszéltünk meg. Előbbin már túl va-
gyok és Natalya változatos és méretes adagjait juttatta eszembe. A kenyeret 
nem kértem, minden mást egy pohár házi vörösbor kíséretében elfogyasztot-
tam. Aztán sajna futni kellett. Többször. Még szeneztem egyet ennek örömére. 
De legalább nap közben minden oké volt!

Lefekvés idején ömlött az eső, de a Meteoblue erről semmit sem közölt. Eddig 
nagyon bíztam benne és folyamatos jó időt ígér a következő napokra.

 470 métert emeltem csak a 94 kilométeren. Már azt számolom, mit kell 
tennem, hogy ne érjek véletlenül se szerda előtt Kutaiszibe.

2021.09.05. Egy nap a Mtkvari mentén

Az Aspindza város családi Kala hoteléhez tartozó vendégházban éjjel és haj-
nalban többször volt dolgom a csempézett helyiségben. Túl kevés hasfogót 

vettem be este. Hajnalban növeltem a dózist.
Nem sokkal 9 előtt érkezett a reggeli bon giorno köszönéssel. Ezek a háziak 

nem beszélnek egymással? A tulajjal tisztáztam a nemzetiségem, még oltási 
igazolást is villantottam. Az este meghagyott kenyér visszajött a tálcán, hozzá 
két tükörtojás, sajt, vaj és méz érkezett, inni kávét kértem.

Vártam a tegnapi hatást, de maradt minden a helyén. Szóval olyan vagyok, 
mint Thomas, a gőzmozdony: bekapom a szenet és mehetek a hosszú útra 
azonnal.

A szomszéd szobában tbiliszi grúz motorosok aludtak, később keltek. Kicsit 
velük is tudtam dumálni. Egyikük 4 alkalommal járt Pesten inni erasmusos ha-
verjával Lengyelország irányából. Innen tudta az egészségedre szót.

Összeállt a cucc, 10 körül indultam. Akik addig előkerültek, elköszöntem tő-
lük. A tulajdonos utánam jött névjegykártyával, ő is kapott tőlem. Sikerült ismét 
nagy feltűnést keltve átgurulni a központon. Aspendza neve egyébként per-
zsa eredetű és a pihenőhely jelentéssel bír. Végül is az volt nekem is! Vardzia a  
körzetéhez tartozik.

A téli kabát már a város másik végén ment a táskába egy szuper panorámás, 
új szálloda és a mellé épült, de még nem üzemelő üzletek mellett. Kissé meg-
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lepett, hogy aztán mennyit kellett felfelé menni, miközben a Mtkvari folyását 
követve zajlott a teljes napi terv. Időnként beszűkült a szoros annyira, hogy csak 
pár méter szélességben folyt át az addig jól elterülő víztömeg. Általában csu-
pasz hegyek közt vitt az utam. Néhol hiányzott a burkolat. A kamionok ott sűrű 
porfelhőt kavartak. Egy emelkedőt megmászva aztán panoráma nyílt Ahalcihe 
városára, amibe máris begurultam. Hiába jelezte tábla Borzsomi felé a lekanya-
rodást, nekem határozott célom volt a város legnagyobb komplexumát meg-
nézni. Az impozáns Rabat vár környéke csak egy kicsi kitérő lett volna az eredeti 
terv elején, ha Abasztumani nem alkalmas alvóhelynek. Mint emlékezetes, oda 
sem jutottam el aznap az esők miatt, maradtam Szairmében, aztán Zarzmáig 
bicikliztem.

Most keleti irányból jöttem és azonnal betaláltam a várnegyedbe, majd egy 
rövid és meredek kaptató tetején a várkapuban voltam. 7 lariért vettem belé-
pőt, a bringa és a málha maradt a fogadóépület előtt teljes biztonságban, mint 
bárhol az országban. Komolyan: az elmúlt hetekben minden félelmem elmúlt, 
a lakatot is csak azért használom, mert elhoztam és ha már eddig cipeltem, azt 
használjam is. Sokszor semmihez nem is rögzítem a gépet. Egyedül a zászlót 
tapizzák. Kicsit túl van méretezve, de ekkora volt és kész.

Szisztematikusan bejártam a hatalmas és teljesen ép épületegyüttest. Maku-
látlan tisztaság, rend és ápolt növényzet vett körül. Végig furcsa érzés kerülge-
tett, amit csak a séta végén tudtam megmagyarázni: sehol egy bútor, tároló, 
ábra az eredeti funkcióról nem volt. Ettől függetlenül hatalmas élmény volt 
fotózni és kamerázni a csodálatos napsütésben minden részletét. A figyelmet 
mindig vonzó ház hotelként működik az öreg falak között.

Kifelé sétálva elégedetten jegyeztem meg, hogy így kell kinézni egy várnak: 
O1G és bajszos szar nélkül.

A 45 kilométerre lévő napi végcél, Borzsomi felé széles úton indultam el.  
A Mtkvari vagy Kúra itt éles jobbos kanyart vesz. Azonnal szembe szelet kap-
tam és maradt is egész végig. 1000 méter magasan pontosan olyan csupasz 
hegyeket láttam fölém magasodni, mint 3 hete, mikor Szairme felől érkeztem 
pár völggyel arrébb. Lassan aztán változott a kép és egyre hosszabb szárú és 
sűrű erdőt alkotó fafajták jelentek meg a magasabb és meredekebb hegyeken.

Valamivel sűrűbb felhők alatt találtam magam és félő volt, hogy a nyakamba 
kapok valamit az utolsó 20 kilométerre.

Egy helyen felfigyeltem rá, hogya Mtkvari vízének nagy része betonteknőbe 
lett vezetve. Később ez az út alatt eltűnt. Tudtam is, miért. Pár kilométerrel arrébb 
vízerőmű turbináit hajtották meg a gravitációsan leengedett víztömeggel a hegy 
gyomrából. Onnantól a folyó újra szélesen hömpölygött Gori és Tbiliszi felé.

Borzsomi romos lakótelepi házakkal fogadott. A kinézett kemping felé inkább 
nem is kanyarodtam fel. Jelen egészségügyi állapotomban saját fürdőszobával 
rendelkező vendégszobára volt szükségem. Noha panaszom nem volt egész 
nap, nem is ettem semmit reggel óta, hogy kiderüljön, mi a helyzet belül. Míg 
a Bookingon matattam, egy arra sétáló nő a saját apartmanját ajánlotta onnan. 
Megfelelt volna, de az adott helyen sehogy sem találtam az övét. Egy cím fel-
lelése nem könnyű még navigációval sem, ha a házszámok hiányoznak. Már 
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körém csoportosulva vitáztak a helyiek a jó utcáról. Mellékesen egy focirajongó 
Puskást és az Újpesten játszó grúz focistát emlegette. Végül egyikük elvitt a 11-
es szám helyett a 6-os alatti hotelhez, ahová nem akartam bemenni, de az ép-
pen kint ácsorgó energikus asszonyság befelé tessékelt és mutatta telefonjával 
a netes árát, 90 larit éjszakánként. Mondtam, hogy ennyit nem akarok fizetni, 
nem szeretném zavarni, de csak invitált és azt mondta, mondjak én egy árat.  
A nem talált vendégház 60 lari lett volna 2 éjszakára, de ez nagyon más kate-
gória. 100 larit mondtam, hogy elhajtson és békén hagyjon, de megfelelt neki a 
szám. Még egyértelművé akartam tenni, nehogy elbeszéljünk egymás mellett, 
de újra az jött le az orosz beszédből, hogy jó neki az ajánlott összeg.

Megmutatta a szobát. Nagyon nem a stílusom, az épület udvara is inkább 
taszított, de elfogadtam még azzal a feltétellel is, hogy foglalás érkezése esetén 
távozom. Hogy tudna nekem szólni, ha a várost járom holnap? Végül előkerült 
egy fiatal lány, aki angolul megerősített mindent, amit az oroszból levettem.  
A bringát is ott tudtam hagyni, ahol tetszett.

Fürdés után vacsorázni indultam. Most nem ültem be az első fellelt helyre. 
Egy reszteltmájra emlékeztető ételt sikerült rendelni mogyorós mártással, ami-
re azt hittem leves, mert Natalya bózse nevű ételére emlékeztetett a bazse név. 
Egy pohár „bikavért” is kértem hozzá. Sokat vártam, gyorsan elfogyott, desz-
szert nem volt. Ennyiből Tbilisziben majdnem szétdurrantam, most mehettem 
a Sparba nasiért. Fél liter fagyit, Bountit és joghurtokat hoztam a szállásra.

 Tekertem 86 km-t, 563 m-t emeltem annak ellenére, hogy a Mtkvarit lefelé 
kísértem egész nap.

2021.09.06. Az utolsó rápihenés

Azt hiszem, már a hazautazás izgalma is rányomja bélyegét erre a hétre.  
No, nem emiatt kellett kijárni még mindig. Biztató jeleket azért már láttam, 

érzek.
Reggel a korábbi napokhoz képest is kényelmesebben ment a kelés. Úgy rak-

tam össze a dolgaim, hogy „kilakoltatás” esetén csak fel kelljen kapni azokat 
málházáshoz. Ezen azért nem izgattam nagyon magam. A kulcsot vittem, elér-
hetôséget nem kértek, nélkülem meg csak nem mennek be pótkulccsal!

Esti fogadkozásom ellenére mégis bringára ültem és kontaktlencse mentes na-
pot is tartottam. Ebben benne volt az, hogy nem lesz minden oké a tájékozódás 
terén. Majdnem sikerült megúszni probléma nélkül, de a vége cikire sikerált kissé.

A történelmi park felé vettem az irányt. Csodálatos épületek, hangulatos ut-
cakép fogadott a Borzsomuli-patak partján és az országra annyira nem jellemző 
tisztaság is. A park kapuja környékén kerestem helyet lakatoláshoz, mert brin-
gázást tiltó táblát láttam, de a kapus intett és szólt, hogy mozsna. Mutattam, 
toljam vagy tekerhetem is, mire biztatott, hogy van távolság, tekerjek nyugod-
tan. Cserébe nem kívántam száguldozni. Burkolt utak és parkosított zöld, ősfás 
környezet, rengeteg bódé, játszótér, vidámpark, kioszk hosszan az utak és a lent 
köveken át zúgó patak mellett. Egy kabinos drótkötélpálya a hegyen az óriáske-
rékhez visz. Úgy látszik, ez valami becsípődésük a jóembereknek. Kutaisziben 
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is van ilyen párosítás. Az ivókutat is kipróbáltam. Langyosan, szénsavmentesen 
adja a vízét. Természetesen tudtam, hogy dúsítják. Azzal más a hideg élvezet 
és még segít is a minőséget megőrizni. Feljebb megtaláltam Prométeusz szob-
rát, ami a tűz megosztásának pillanatát ábrázolja egy helyes vízesésnél. Magam 
sem tudtam, de fontos, hogy nem véletlenül volt ilyen jó az emberhez. A görög 
mitológia szerint ő is alkotta meg fajunkat. A tüzes tettéért még nem lakolt vol-
na meg, de Zeuszt ezután is szívatta, miközben meg kellett volna húznia magát, 
hát az ide, a Kaukázusba verette láncra a titánt, hogy 30000 évig tépje naponta 
egy sas a máját. Ebből Héraklész (Herkules) jóvoltából csak csekély 30 év lett 
végül, így én már a láncot sem találtam a túra alatt. A tiszteletére én szívesen 
elnevezném a rántott májat Prométeusz-szeletnek.

Valamivel feljebb megszűnt a burkolat és sárosabb szakaszokkal tagolt föl-
dútba és döngölt kövesbe ment át néhol erős kaptatóval. Pár híd és 2 km után 
megérkeztem a cárok valamikori kénes fürdőjéhez, ahová 5 lariért lehet jegyet 
venni. Ekkor még megfordultam és azonos úton a város felé tekertem. Kezdtem 
megéhezni. Hiába jártam be ismét a szálloda környékén a főutat, nekem való 
pékség nem volt, ezért gondoltam egyet és az addig még nem ismert, holnap 
utam elejét jelentő negyeden gurultam végig. Már visszafelé jöttem csalódot-
tan, mikor egy jellegtelen ablakba tekintve megláttam a formálódó sütnivaló-
kat egy asztalon.

- Lobiani jeszty? - tettem fel az elmúlt másfél hétben nemleges választ adó 
kérdést, mire meglepően azt a választ kaptam, hogy még 10 perc és kész. Meg-
örültem, megvártam, vettem egyből kettőt is. A szemközt formálódó parksáv 
mellett egy tákolt padra ültem és kényelmesen, borzsomi vízzel öblítve mind-
kettő babkrémes töltelékű rudat benyaltam.

Elégedetten indultam a város felső szegletébe, de feleslegesen, mert a Ro-
manovok palotája nem csak a Google szerint volt átmenetileg zárva. Bízva ab-
ban, hogy a cuccom még nincs a folyosón, visszatértem a hotelbe, lakatoltam a  
bicajt és egyórás szunyával pótoltam az éjszaka elvesztett alvásidőt.

Már délután három körül járt, mikor a reggel felfedezett völgy aljára a fürdés-
re felkészülve újra megérkeztem. Egy mozgó árusnál finom eszpresszót vettem. 
Kedvesen elbeszélgettünk, míg iszogattam a feketét. Tippelt és eltalálta a ko-
rom elsőre. Úgy persze könnyű, hogy borostás vagyok és szemüveges! Azért az 
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eddigi 2200 kilométerem a hazájában meglepte és további erőt kívánt a foly-
tatáshoz.

A kapun gond nélkül délután is bevihettem a Treket. Nem voltam kivétel, 
mások is jöttek-mentek két keréken. Lariból és tetriből éppen 5 larit tudtam a 
pénztáros kezébe adni. A strand inkább újszerű volt, bár én valami cári roman-
tikát vártam. Az egerszalóki retró fürdő jutott róla eszembe. Készültem rá az 
előtanulmányaimból, hogy a forró víz nem küldi egekbe a vérnyomásom, de a 
legmelegebb medencében én majdnem fáztam. A befolyó a kicsi medencébe 
lehetett 38 0C-os, de jó, ha 30-32 volt arrébb. Jó órára merültem nyakig vízbe 
először, mióta otthon egy utolsót kádban fürödtem négy hete. Tudtam, hogy 
unatkozni fogok, hát megvártam, míg pontosan 4 órakor előbújik a nap és még 
nem a fákon túl, aztán kimásztam a 19 0C-os levegőre. Gyors törölközés, öltözés, 
hogy már újra nyeregben lehessek Prométeusz és a vigalmi negyed felé. Egy 
helyen már a kúthoz akartam fordulni, de rosszul mértem fel a kanyar ívét és 
a hátsó kerék megakadt a járdaszegélyben. Paccs! Bukás. Ezek az olaszok már 
biciklizni sem tudnak!

Ahogy szoktam, felpattantam és húztam el a helyszínről, ahol túl sok tanú 
volt erre. Csakhogy a kapun túl észre vettem a táskám zsebében a lámpám hi-
ányát. Egy ilyen drága darabért felteszi az ember a pléhpofát. Spuri a tett szín-
helyére. Már azt hittem, valaki felvette, de egy bokor alatt megpillantottam.  
Ha már úgyis visszamentem, a nálam lévő palackot akár meg is tölthettem 
volna, de a kút közvetlen környékét takarítani kezdték idő közben. A bazársor 
végén, már a kapun túl egy péksütisnél vacsorára túrós finomságokat vettem. 
Egyiket jó borzsomi vízzel azonnal betermeltem.

A szálloda hátsó kapuja környékét, ahol magam is mindig jövök-megyek az 
engem 100 lariért befogadó és szűröm ma ki nem rakó asszonyság sepregetett. 
Széles vigyorral köszöntem neki, ő mosollyal fogadta. Mikor letette a szerszá-
mot, vot szto lari szavakkal átadtam az utolsó 100 laris bankjegyem. Nagyon 
szépen megköszönte, én is neki.

Azért ne tessék engem sajnálni! Nem vagyok pénz nélkül. Alig több, mint felét 
költöttem a négy hét alatt tervezettnek. Euróból még 40 körül kell majd bevál-
tani, hogy fussa a következő, utolsó napokra lariból.

Még csak este 7 óra múlt. Otthon 5. Kisétálok kicsit a környékre. Semmi konk-
rét, csak nézem az embereket. Zászló nélkül.

 30 kilométer és 364 méter szint összejött a kis kirándulásokból. Holnap  
pedig vigyázok, nehogy Kutaiszibe tekerjek véletlenül. Zesztafoniban meg 
kéne állni.

2021.09.07. Hát hová kerültem én?

Ha nincs két fontos esemény a napban, most azt írtam volna, kuka az egész. 
Arra volt jó, hogy Kutaiszi közelébe kerüljek.

Az esti borzsomi séta nem volt túl bonyolult, végül a szálloda melletti szu-
permarkecben kötöttem ki. Sokat nem vásároltam. Elhunyt Sugár András.  
A szobában vele néztem meg egy hosszú interjút, közben már kómáztam, az eső 



127

Ahová a cárok is fürdeni jártak

Esti séta Borzsomiban

Borzsomi reggel



128

pedig megeredt odakint, hangosan verte a tetőt. Reggelre nem sok nyoma volt.  
Felfedeztem az ingyenes kávét a hotel egy külső szegletében, úgyhogy kiül-
tem oda megenni a tegnap vásárolt túrós pékárut. Úgy rámoltam össze és fel  
mindent a bicajra, hogy senkivel sem találkoztam a négycsillagosnak titu-
lált szállodában. Téli göncben hajtottam ki a városból. Csak közepes mértékű  
volt a táj érdekessége. Főleg gurulás volt, míg egyszer elmaradtak a hegyek, 
még egy hosszú egyenes szakaszt is kaptam, amikor leesett, hogy a következő  
városban már jártam és az utána következőben is. Az első Hasuri volt. Mon-
dom, most megnézem a központot is. 2 hete Louis-val jöttünk ide először. 
Semmi extra, ezért kár volt kitérni. Egy villamos mozdony volt kiállítva a vas-
útállomáson, aztán annyi. Felemlegettem Kandó Kálmánt és visszanavigál-
tam magam a főútra. Átmentem a szomszédos Szurámiba, aminek legandás 
várát már megnéztük és sztároknak járó rajongást kaptam a sisakkamera mi-
att. Most csak áthajtottam a városon és a fákat símogató felhők alá tartottam.  
A Rikoti-hágó várt 300 méterrel feljebb. A forgalom számára már működik az 
alagút, én meg örültem, hogy leszakadok a kamionok soráról, pedig ott még 
nem is volt olyan vészes. A kicsi kínaiak pedig már építík minden irányban az 
újabb alagutakat, völgyhidakat az új autópálya részére. Ilyen őrült forgalom 
mellett ez már időszerű. Egy kajáldás parkokóból rám rontott egy közepes  
méretű acsarkodó eb, pofán is rúgtam érte.

A letérés előtti tábla elég érdekesre sikerült. Én legalábbis azóta röhögök  
a bypass feliraton. A hágóút nem volt megerőltető. Összesen 4 autóval talál-
koztam. A tetőn újabb kínai ipari csarnokot és a korábbi eső nyomait találtam 
1000 méteren, szóval csak ésszel eresztettem meg lefelé. Aztán becsatlakoztam 
és maradtam is az S1 főút őrületében. Már nem szórakoztatott, hogy annyian 
üdvözölni akarnak dudálással, mert a mögöttem jövő kamionok most csak azt 
jelezték, jönnek. De azért mindig intettem, ha nem a féket kezeltem.

Itt jött a napi bölcsességi rohamom, miszerint ha zászlóval felvállalod mássá-
god, rengeteg új rajongót szerzel magadnak.

Egy helyen vettem fél liter csacsát 5 lariért. A kazbegi brandy azért más volt. 
De úgysem iszom meg már mindet, Kobáé lesz. Folyamatosan gurulni kellett, 
sík vagy emelés alig zavart ebbe bele. Néha elmaradtak a járművek mögöttem 
és szemből is. Ilyenkor egy lassabb teherautó vagy kamion feltartott mindenki 
mást. Mikor elegem lett, 25 percre kivontam magam és falatoztam, majd tesz-
teltem ízre a csacsát. Komoly törkölypálinka.

Miután besorlotam, egy fehér furgon előzött ki, de már fékezett is és leállt 
előttem az út szélén. A túra első magyar rendszámú járművével hozott össze a 
jósors. A lehúzott ablakon sziasztokkal köszöntem be, mire óriási örömkiáltást 
kaptam az anyósülésről.
- Mondtam, hogy magyar! - ujjongott Márti Gyurin túlról.

Kaptam egy gyors kávét a berendezett, komfortosított raktérből és úgy egy 
órát tracsiztunk. Két fiatal világutazó, akik velem szemből jöttek, miattam  
fordultak meg. Tudjátok, a zászlóm! Aranyosak és kitartóan, kilenc éve aszerint 
élnek, ahogy azt együtt eltervezték. 
Itt megnézhetőek: https://planpacktravelrepeat.com
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A rengeteg épülő és félkész alagút, dózerolás alatt álló hegyoldal, már álló 
viaduktláb mellett, alatt, felett megérkeztem Zesztafoniba. Mehettem volna 
akár Kutaiszibe is, de oda csak holnaptól van foglalásom. Meg elég is volt ennyi. 
Különösebb nevezetesség itt sincs. Az S1 átvitt egy hídon, ezután pedig érthe- 
tetlen okból végtelen számban sorakozó gyorskajáldák előtt ment a tülekedés. 
Mindkét oldalon szinte azonos kínálattal, többszáz méteren várják a betérőket. 
Ebben a zajban nekem semmi hangulatom sem volt leülni, inkább szállás után 
néztem, hátha ott kapok vacsit is.

A navigáció ajánlott vendégházat. Ráálltam. Az út mellett találtam táblán is 
instrukciót. Gyorsan rájöttem, hogy azonos helyre irányít a kettő. Egy jól szituált 
környék közepes méretű háza előtt fékeztem és a magas kapu felett beköszön-
tem. Csusszant a tolózár és mehettem be. Az egyszerű, de ízléses szoba egyik 
ágya rám várt 40 lariért. Kis keveredés után kiderült, reggelit 10-ért kapok majd, 
vacsora nincs. Gyorsan felcuccoltam és normális étteremre kerestem rá. 4,9-es 
minősítése volt annak, ami mellett még a város előtt jöttem el. Érdekelni kez-
dett, ezért egy pénzváltast lezavartam az említett büfésor pénzváltójában és 
elhagytam Zestaponit.

3 kilométerre mentem. A beltér helyett a lenti udvar egy eldugott zugában 
ültetett le egy papucsos férfi. A felszolgáló nő sem volt foglalkozásához öltöz-
ve, ráadásul az étlapon nevek és képek szerepeltek ugyan, de az árak helye fe-
hér téglalap volt csupán. Ettől függetlenül volt bizalmam és kettő deci fehér 
bort, grúz salátát meg egy sülthúsos ételt rendeltem, amihez még hacsapurit  
tanácsolt a hölgy. Oké, jöhet. Itt is volt nyelvi nehézség, de úgy kell nekem.  
Miért nem emlékszem 31 év után is mindarra, amit 8 éven át tömtek a fejembe? 
Ez az orosz nyelv volna.

A kért 2 deci helyett kaptam fél liter bort. Az első korty után a többi sem volt 
jobb. Az alattam folyó patak medrében megjelent az elmaradhatatlan éhen-
kolbász kutya is girhesen a leeső darabokért. A nagy rakás saláta láttán elbi-
zonytalanodtam és a friss hacsapurit is akkor kaptam meg. Úgy kalkuláltam, 
visszamondom a reggelit és elviszem a hacsapurit magammal, de vesztemre 
megkóstoltam. Mire érkezett a sistergő husi, már javában élvezkedtem. A há-
rom têtelt felváltva ettem és a még mindig nem finom borral öblítettem. A hús 
oldalas volt főleg, de az eredeti élőlény, aminek része volt, bizonytalan, mert 
hiába volt sertés íze, rövid és lapos csontokat tartalmazott. Ezeket dobtam le a
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pataknál várakozó kutyának. Elégedetten mosakodtam meg és pontosan annyi 
volt az elszámoló papíron, amennyit tippeltem: 40 lari.

Nagyon óvatosan visszatértem a szállásra. Főleg a fél liter bor és a kamionok 
forgalma miatt aggódtam, de a kritikus helyen most nem volt akadálya a biz-
tonságos lekanyarodásnak.

A ház ebe egy nagyot hízelgett, mielőtt fürdeni mentem.
 Ahhoz képest, milyen véleménnyel vagyok a mai napról, sikerült szépen 

megemlekezni róla, ha már 114 km távolság és 847 m szintemelés összejött.

2021.09.08. Kis kerülővel Kutaiszibe

Féltem, hogy a vacsorával elcsaptam az előtte gyengélkedő belsőmet, de 
vagy a bor, vagy a korty csacsa ettől megkímélt. Három orosz fiatal érkezett 

később egy másik szobába. A vendégek közös fürdőszobájában remek vízzel 
zuhanyoztam. Magamra vettem a sátoros alvós ruhát és csak mezítláb, takaró 
nélkül aludtam egy jót pirkadatig. Nem volt mit összerakni, mert nem pakoltam 
szét, csak a töltést végeztem el, amin kellett.

Fél 8 után bejárták a házat a finom illatok, amik a reggeli készítésével jártak. 
Nem vártam meg, hogy a háziasszony - aki szerintem egyedül volt a mégsem 
közepes, inkább nagy házban - felfáradjon szólni, a tányér kikészítése után leül-
tem a székre, ami a másik három terítéktől elkülönítve várt rám. Mint egy főúri 
étkezésnél, úgy érkeztek az újabb fogások sorban, míg tele nem lett az asztal. 
Mindezt 10 lariért, 1000 forintért kaptam. Batumiban ehhez képest mit? Nem 
sorolom, a képen jól látható, mivel voltam kényeztetve. Közben a többi vendég 
is lejött és ők is ámuldoztak a kínálaton. Én kevesebbet hagytam az asztalon.

Hálás köszönettel fizettem és addig állítgattam a Garmint, míg közel a Ko-
moot útvonalával egyező nyomvonalat adott ki. A lényeg az volt, hogy csak alig 
érintse a forgalmas S1-es utat. Ezért 30 km helyett 47-re lett a cél, de mit szá-
mított az? Kényelmes tempóban elkezdtem lekövetni az utat. Valami központ 
félét érintve Zestaponi ezen negyedében az S1-re kellett tartani. Egy gumisnál 
megálltam nyomást ellenőrizni Telavi óta először. Most is majdnem 1 bar mehe-
tett mindkettőbe. Mindenképpen a gumis akarta fújni. Az elsőt be is lőtte a kért 
3,4-re, a hatsót meg 4 fölé, hiába szóltam, hogy mnoga.

Hamarosan elértem a Bagdatiba futó úthoz és rá is tértem egy fékezés nélküli 
nagyívű balos kanyarral. Megcsappant a forgalom, aminek felettébb örültem.  
A Kis-Kaukázus északi vonulatai közeledtek. Helyenként kaptatót is mászni  
kellett, amitől a 14-15 0C-os hőmérsékletben már sok volt a felvett réteg. Egy  
helyen teljes nyári szettre váltottam és 13-14%-os fel-le játékkal haladtam  
tovább a helyiekkel kölcsönös üdvözlések közepette a jó minőségű aszfalton.

Így érkeztem el a Szairméig futó úthoz, de természetesen Kutaiszi felé ka-
nyarodtam és egy formás fenyőkből álló fasorban még jobb aszfalton szinte 
száguldoztam a síkon. Szemből bringást láttam és meg is fordultam utána, mi-
kor kiderült, szintén Grúziát járja. Nem volt teljesen egyértelmű, mert a bérelt 
bicajra máshogy pakolt, mint én vagy Louis. Látszott, hogy félig idegenek egy-
másnak. Horvát srác volt, aki Zágrábból busszal ment Budapestre és úgy repült 
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ide 20 napra. Tbilisziben bérelt bicajával már megjárta Szvanétit, most Szairme 
érintésével a Tabackuri-tóhoz tartott. Majakovszkij útba eső szülőházára hívtam 
fel a figyelmét, nagyon részletes instrukciókat nem akartam adni neki a továb-
biakban. Csak magamból indulok ki: mit jegyezne meg belőlük? Elköszöntünk.

Újra az Adzsameti-erdő öreg fái között tekertem, míg a grúzok nyomták a gázt, 
mint a bolondok. Végül beértem Kutaiszi külső, majd belső területére. A piaci 
negyedbe kis kerülővel a belvároson át jutottam el. Ezt sem bántam. Jó volt újra 
a Kolcsisz-kutat kerülni. A piachoz kanyarodva láttam, hogy egy család jól meg-
nézett. Azonnal felismertem, hogy magyarok és megerősítettem a felismerésü-
ket, de nem álltam le csevegni. A 4 hete bejárt üzletek egyikében 2x20 méter 
celofánt és széles ragasztószalagot vettem a doboz javításához és lezárásához, 
meg egy szivacsot a nagy lemosáshoz péntekre. Ezzel a plusz teherrel jöttem át 
a Rionin és tapostam ki a meredek köves utcán a szintet a vendégházig.

A csengetésre Koba mamája engedett be, Natalya már az udvaron talált, mi-
kor kijött meglepetten. Az a helyzet, hogy folyamatosan kaptam a rengeteg 
kedvességet ebben az országban, de valamiért a legmelegebb mégis mintha 
felőle érkezett volna. És mintha csak tegnap mentem volna el, most úgy folytat-
ta. Étellel kínált, de csak kávét kértem. A három (2,5) éjszakára most másik szoba 
jutott, egy földszinti. Kényelmesen behoztam a csomagom és élveztem 4 hét 
után a visszaérkezést. Nem sokkal múlt délután 1 óra. Mintha kicsit hazaértem 
volna, vagy valami ilyesmi.

Semmi fontosat nem csináltam. Később zuhanyzás, borotválkozás, 7 előtt va-
csora. Finom halakkal várt a terített asztal. A finn recept alapján főtt levesben 
kis csuka hevert és a többi hozzávalóval gazdag hallevessé állt össze nagy bol-
dogságomra. A sült halak is Koba fogásai voltak, aki közben hazaérkezett és 
ámulattal hallgatta felesége meséjét az utam hosszáról főleg hegyi körülmé-
nyek között. A kicsi halak a tengerből jöttek vele és egyben kellett a zöldszilvás 
mártásba nyomkodni azokat. A nagyobbak kárászok voltak irdalva sütve egy 
általam is látott tóból. Hozzá fehér bort, utána még sárgadinnyét is kaptam. 
Attól tartok, ezen a héten minden eredmény oda lesz, amit súlycsökkentésben 
elértem. És holnapután piálással tervezi Koba a szülinapom ünneplését. Azért 
óvatos leszek, valahogy fel kell tudni szállni a repülőgépre is.

 A mai 52 km-hez és 591 m szinthez egy tisztességes adatpárost holnap 
még hozzáteszek. Kellemes koraőszi időjárás ígérkezik ehhez.

2021.09.09. Ráadás túra, de csomag nélkül

A kakasok hangjára lassan pirkadni kezdett ismét. Nem is tudom, mi lenne 
nélkülük. Mondjuk, ma láttam egyet megözvegyülni...

Natalya lelkiismeretesen felkelt miattam s míg törökös kávém iszogattam, 
elkészítette a tegnap megbeszélt kását, ami nekem magában elég lett volna 
otthon, de rakott még pár finomságot elém, mert kell az energia. Nem csak 
udvariasságból ettem. A jóságáért cserébe szóltam, hogy holnap reggel  
miattam nem kell korán kelnie, nem indulok sehova túrázni. Ez tényleg az én 
számat hagyta el? 
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Kaptam az útra két darab ökölnyi fügét, ami a ház mögött terem és két fürt 
szőlőt fagyis dobozban, ami előtte, majd kikísért még a kapun túlra is. Indítot-
tam navigációmon az utolsó nyomvonalat és gurulni kezdtem a Rioni mellé.  
A jobb parton maradva a már ismert sugárúton most egészen a város széléig, 
aztán azon is túl surrantam, közben azért felmértem az autómosókat fél szem-
mel. 35 kilométert eseménytelenül lenyomtam, Honiba jutottam. Óriási parkját 
jártam körbe a kerítésen kívül,

A Chenickali-folyó partján álló város is az Imereti régióban található 22000 la-
kossal. A régi Kolhisz királysághoz tartozott. I.e. 65-ben Pompeius állomásozott 
itt és hidat is épített Hidiben. Ami durva, hogy a város neve hidat jelent, mint 
magyarul! Talán nem véletlen, mert a szó iráni alán eredetű és oszétul is héd.

Honiban a 3. század második feléből származó 1270 darabos aranyleletek 
vannak kolhiszi, bizánci és török érmékből. Ma is találnak bronzból fegyvereket, 
mezőgazdasági eszközöket és kultikus tárgyakat, rézöntvényeket.

A keresztéység első századaiban az első mártír templomai épültek meg.  
II. Sándor cár vashidat ajándékozott a városnak, mikor Gordiba látogatott, ami 
1985-ig használatban is volt. Ezt nem kerestem meg, mert kieső helyen volt.  
Jó fejek ezek a Sándor cárok. A III. a montenegrói Niksic egyik hídját finanszíroz-
ta meg, róla is nevezték el.

A városon túl meghoztam első döntésem az áttervezésről, ugyanis a terv  
140 kilométere nem volt túlzás, viszont a látványosságok bejárása is időigényes. 
Így esett, hogy a Martvili-kanyon felé nem kanyarodtam el balra, máris levág-
tam 30 kilométert. Helyette maradtam a makulátlan aszfalton, ahol elkezdő-
dött a szintek gyűjtése. Kóbor ebek már Kutaiszi és Honi közt is szép számmal 
hevertek vagy kunyerára készen álltak lesben, de ide is jutott belőlük minden 
kanyarba. Nem ment a kamera, mikor egy faluban egy idős nőt láttam, ahogy 
a tyúkját üldözi előttem. Az állat nem tervezte, hogy ma leves készüljön belőle, 
inkább a fogócska nevű grúz népi játékkal szerett volna foglalkozni. Azt viszont 
nem tudta a buta, hogy itt a gyalogosok nincsenek megtisztelve az elsőbb-
ség jogával. Oké, valami fura okból a szarvasmarhák igen. Talán szent állatok?  
Ja, nem, azok az indiánoknál vannak. 

Szóval egy reccsenés a nekem szemből érkező autó jobb első kereke alatt el-
intézte, hogy nyakat ne kelljen elvágnia a maminak. Valójában nem is volt már 
se fej, se nyak. Még repültek a kendermagos tollak, mikor két lábánál megra-
gadva a szárnyast szerintem azt morogta orra alatt a gazdasszony, hogy „na, ezt 
akartad?” Az autós még csak nem is fékezett. Ezután minden kutyának, ami az 
út közepén hevert, példaként felhoztam az esetet, hogy okuljanak.

Fél 6 van, állatira korog a gyomrom. Natalya meg szabad reggelt kapott. Jaj!
Az emelkedő szerpentinbe ment át és az 50. kilométer után az Okace-kanyon 

látogató központja előtt találtam magam. A fügét és a mittomén, honnan vett 
halvámat méretes kutya társaságában majszoltam el és 17,25-ért jegyet vet-
tem. Addigra fuvarozók ajánlották a szolgáltatásukat, de én eldöntöttem, hogy  
gyalogolni fogok, ha már a bringázás tilos. Most sem értem, hogy terepjáró  
bemehet, akkor a bringát miért nem engedik.

Bő 3 km-re kellett sétálni betonba foglalt lapos köveken végig az előbb ligetes 
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erdőben, majd meredek le és fel vezető szakasz következett, hogy egy rácsos 
kapun engedjen be az ott posztoló lány. A jegyet elvette, nehogy tárgyi em-
lékem is maradjon a helyről. Még a kódot is ő olvastatta le a beléptető eszkö-
zön, hogy aztán hosszú lépcső tetején találjam magam. Percekig slattyogtam 
lefelé, hogy aztán rácsos megoldással konzolra tett közlekedőre lépjek. A patak 
zúgását már hallottam, látni még nem lehetett a növényzettől. Később nyílt a 
panoráma és magam előtt, valamint jobbra erdős hegyoldal, alattam másnak 
szédítő mélység tárult elém. Eddig a tatai Fényes ösvény azért több izgalmat 
rejtett. Többszáz méter után sem változott a véleményem, úgyhogy kezdtem 
igazat adni azoknak, akik a Martvili-kanyont tartották volna inkább programon. 
Végül egy függő rácsos teraszra lehetett kisétálni, amin a lent zúgó patak fölé 
juthattam. Az ötös skálán ez már elérte a négyest. Innen egy meredek lépcső-
soron lehetett távozni. A vízeséshez már nem mentem el, hanem az összekötő 
szakasz után az érkezés ösvényén visszamentem a lezárt bicajomhoz.

Kis terepezés után áttekintettem a térképet és inkább aszfaltra mentem a kelle-
metlen köves utakról. Emiatt vissza kellett gurulni pár kilométerre, de biztos, hogy 
jobban jártam. Rendes úton más kimászni 14%-ot és ledöngetni rajta is élvezete-
sebb, gyorsabb. Csak figyelni kell, mert egy elágazás benézése elég kellemetlen 
tud lenni hegyi körülmények közt. Ezzel nem is volt gondom végül. Csak annyit 
kezdtem érezni, hogy elkopott az indulás előtt vett fékbetét az első keréknél.

A főútról betonozott szakaszra kellett kanyarodni. Több kilométer után el-
fogyott a beton, de ritkán köves és szépen legelt zöldre jutottam. Azon túl 
szórt köves lett, végül újra aszfaltozott. Itt nyilván levágtam egy darabot ahhoz  
képest, mintha maradok a főúton. Némi gurulás után a következő természeti 
csoda mellé épült parkolóban találtam magam.

Itt is a főépületet céloztam meg testhőmérőzés és a bringa lezárását követő-
en. Hajójegy nélkül 23 larit hagytam a kasszában és már szólították is a népet az 
5-kor induló vezetett sétára a Föld mélyébe, a Prométeusz-barlangba.

Legalább ötvenen lehettünk, akiket grúz, orosz és angol nyelven hadart szö-
veggel tájékoztatott a fiatal lány. Magyarul sem értettem volna egy szót sem 
belőle, el is engedtem. Azt tudtam, hogy 1984-ben fedezték fel a barlangot, 
miközben katonai célra kerestek üreget a mélyben. Azóta kiépítették és kényel-
mes sétával lehet bejárni a rendszer egy rövid szakaszát.

Eleinte nem piszkálta az ingerküszőböm a látvány, a Baradla látogatása azért 
erős alap. De jöttek olyan formák és olyan mennyiségben, amire már tudtam 
tátani lepénylesőmet. Nehéz volt dönteni, fotózzak vagy talán a mozgó ké-
pek adnak némi ízelítőt az élményből. Korrekt szépítés az Okace-kanyon után. 
Csaknem egy óra alatt jutottunk el oda, ahol a hajósok jobbra, a többiek balra,  
a kijárat felé kanyarodtak.

Eléggé a végén kullogtam, úgyhogy kint elment a a kisbusz, ami a bejárathoz 
viszi vissza a látogatókat. Egyébként színvonalas büfé, étterem, kisbolt hívoga-
tott és igazán európai környezet és hangulat társult hozzájuk. A hangos zene 
szerencsére maradt a helyi. Jobb híján gyalog vágtam neki az aszfalton a rövid 
távnak, aztán a közben viaszatérő járat a tébláboló sorsársaimmal csinált egy 
újabb fuvart.
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Hat után sejtettem, hogy még egy betérés már nem fér bele mondjuk a záró-
ra miatt, ezért az utolsó 30 kilométerre gyújtottam be a rakétákat. Főleg gurulás 
következett, hogy Ckaltubo város főútján találjam magam.

„Na, még egy szépség a nap végére” - gondoltam és már kerestem is a várost 
híressé tevő létesítményekhez vezető utat. Csalódás és döbbenet volt az ered-
mény. Napi 20 millió liter radioaktív gyógyvíz és a szovjet időkbe nyúló szanató-
riumi hagyományok után elhagyott, lepusztult, siralmas képet mutató kis, nagy 
és óriás épületek sorakoztak a hatalmas területen. Itt-ott pedig új szállodák és 
egyéb szolgáltató épületek nőttek ki éles kontrasztot adva a nem is olyan távoli 
múlt és a jelen közé. Erről nem írt a könyvem, számomra érthetetlen. A fürdő-
házakat is felverte a gaz. Egyet találtam csilivili, megújult homlokzattal és mű-
ködő szökőkúttal előtte, de jobban megnézve az oldalszárnyak a 6-os forrásnál 
sem sokkal szebbek, mint az elhagyott létesítmények. A fogadó csarnok feletti  
fehér dombormű szocialista idealizált szereplői közt a központi figura aligha 
nem maga Sztálin volt.

A leírás szerint a fürdés a hatalmas park körüli út gyógyszállóiban lehetséges. 
Azokból sem egyet láttam ablakok nélkül az enyészet felé zuhanni. Inkább a 
parkon keresztül távozásra szavaztam. A bejáratnál volt némi élet bömbölő ze-
nével, körhintával, árusokkal. A széles kivezető út mentén hasonló látvány és 
hangulat: a város eme negyede elindult a szellemvárossá válás meredek útján. 
Vajon miért?

A kezdődő szürkületben lámpát kapcsoltam. Eddig elég ritkán került erre sor 
Grúziában. Kellemesen lejtő és hasonló meredekségben visszaemelő szakaszok 
váltották egymást, míg aztán folyamatosan lejtve a nagyváros közelébe értem. 
Itt van az utolsó tervezett látványosság felé a letérő. Természetesen már nem 
vettem be a programba. Ahhoz már túl éhes is voltam. Sűrű forgalomban vere-
kedtem át magam, hogy a Bagrati katedrális felé vezető meredek Kazbegi utcán 
zötyöghessek a kőburkolaton felfelé.

Igen sötét volt már nyolcórai érkezésemre. Natalya a konyhában serényke-
dett és türelmet kért. Nyugtattam, hogy csinálja, amit kell, hiszen nem tudtam, 
ezért nem mondtam mikor jövök. Reggel szóltam, hogy hónapos SIM-em lejár  
negyed négykor, nem leszek elérhető, én sem tudok üzenni. Majd érkezem, 
ahogy sikerül. Koba az orosz vendéggel beszélgetett, nekem maradt a bolon-
dos Lucky kutya meg a csacsa.

Végül nem maradtam éhen, mert remek ízekkel érkezett a tésztaétel és most 
kivételesen az udvari asztalra terített a drága angyal. Kicsi hinkalinak magyaráz-
ta Natalya a főztjét. Volt annak grúz neve is, de ezt nehéz volt nekem nem húsos 
tortellininek beazonosítani. Borssal szórtam, tejföllel kentem és hozzá salátát 
meg a főtt grúz vegyes zöldséges ételt ehettem. Kenyeret, a grúz lavast nem 
kértem. Menni kell haza, mert gyorsan vissza fogom szedni itt a leadott kilókat!

Az üres edényekkel a konyhába lépve megláttam, hogy süti készül. Az enyém 
lesz a mai ünnepre.

Végül jöjjenek a számok! 
 106,6 km-t toltam és közben 1683 m szintet is letudtam csomagok nélkül. 

Koba fejét rázva gratulált ehhez a naphoz is, de megint nem ivott velem.
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2021.09.10-11. A ráadás ráadása, szülinap, rekordok és 
a hazaút

Azzal keltem fél ötkor, hogy feladtam összesen 50 darab lottószelvényt 5 féle 
játékon on-line Kutaisziből a magyar honlapon. Napokkal előtte már beke-

rült nagy részük a kosárba, csak a szelvények árát kellett kártyával egyenlíte-
nem és fogadhattam. Ezen sorok pötyögése idején még nem vagyok nullszal-
dós: Euro Jackpot 2+1 találat, Hatoslottó 3 találat.

Natalya 8 körül jött le a fenti hálóból. Míg tettem-vettem, Koba is előkerült 
és fura volt, hogy ő hívott kávézni. A konyhában aztán az asztal közepén az 
előző este sütött fügelekváros pirog egy égő gyertyával a közepén várt engem. 
Születésnapi köszöntést kaptam tőlük, de nem teljesen váratlanul. Igen, ünne-
peltettem magam. Egy hónappal előtte elmeséltem, hogy náluk töltöm be az 
ötvenet. Koba ezért egy állfelpöccintős mozdulattal akkor is és most is jelezte, 
hogy csacsával bőven meg fogjuk ezt a napot locsolni.

Elfújtam a gyertyát és míg szeletem majszoltam a török kávé mellett, az én 
drága gazdasszonyom tudtomra adta, mennyire nem jók az orosz vendégek. 
Aki most van náluk, az is mindenre panaszkodik, alkudni akar, mert milyen csó-
ró, közben ide utazik, oda utazik. Koba fuvarjáért sem a kért összeget akarta 
adni. Én fizetek rendesen és nem is panaszkodom. Nem mondom, a tévét egész 
késő estig elég hangosan hallgatja a mama vagy alszik rajta. Előző este pedig 
Koba tesójához jött át a haverja, akivel az ablakom elé telepedtek. Hangos te-
lefonálásra egy harmadik komával. Becsuktam hát az üvegtáblát, de fél 12-kor 
ki kellett szólnom, hogy Izvinyítye, ja hacsu szpaty zgyesz, vagyis elnézést, itt 
aludni szeretnék. Úgy gondoltam, valahogy majd intézek egy aprócska bosszút, 
de egy nappal később maga szaladt bele szó szerint a fickó. Éppen utánam ke-
rült sorra a vécén. Szerintem káromkodott is, nem csak prüszkölt, míg elégedett 
vigyorral borotválkozni kezdtem.

A reggeli nem a rózsaszirom alakúra hajtott tésztákból sütött pirog volt, 
azt előételnek kaptam. Natalya ismét terülj, terülj asztalkámat varázsolt elém.  
Virslis rántottával, salátával és hozzá frissen sütött kukoricás pogácsával laka-
tott jól. A finom sárgadinnyét is eszegettem a végén.

Egy pár telefonhívással elintéztük a helyi partnernél az éjszakai reptéri transz-
ferem. Kedves, értelmes és készséges nővel sikerült beszélnem. Végül Natalya 
számát is megadtuk kapcsolatnak. Szükséges is volt!

Nem lep meg senkit sem, hogy utolsó grúziai napomon is nyeregbe pat-
tantam ezután. Előző este már kilátásba helyeztem ezt, ahogy a Szataplia felé 
mutató tábla mellett gurultam Kutaiszi határában. Nem sokat vakaróztam hát, 
hátizsákomban a lakattal egy rekordrövid napi távra indultam a szikrázó nap-
sütésben, kellemes hőmérsékletben. 4-5 kilométerre jutottam és jobbra el-
hagytam a Ckaltubo és Cageri felé futó főutat. Kettőszáz méter szintemeléssel 
lehetett a kellemesen erdős vidéken eljutni a Prométeusz-barlangnál már meg-
ismert stílusú parkolóba és látogatóközpontba. A belépő ára itt is 17,25 lari volt. 
20 percet kellett várni, addig nézegettem a színes tablókat, amik részletes képet 
adtak a rám váró látnivalókról. Egy férfi hívta magával az összegyűlt 20 főnyi 
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vendegsereget. Dínoszaurusz-dizájnos nagy kapun belépve köves burkolaton 
bandukoltunk az első épülethez. A mesét már bent kaptuk meg, hogy aztán 
saját iramban egy lépcsőn és közlekedőn a tetővel fedett domboldal fölé jutva 
a mára megkövesedett valamikori iszapba nyomódott lábnyomokat láthassunk 
apró és hatalmas szauropodák után. A felső végen távoztunk. A könnyű erdei 
séta során őslényszobrok mellett mentünk el. Nem vagyok biztos benne, hogy 
törekedtek a mérethű ábrázolásra.

Egy 390 méter hosszú barlangba szólt a következő invitálás. A látvány nem 
érte el az előző napi érdekességét, de a színes fények itt is hangulatosabbá  
tették az évezredek alatt keletkezett cseppkövek látványát.

Kivételesen mély, szórt köves talajon jutottunk fel a hely legmagasabb pont-
jára, ahol üvegpadlóró lehet a lombok felett Kutaiszire és az Imereti régió nagy 
részére rátekinteni ellenfényben e napszakban. Meredek lejtőn haladva zárult a 
kör, a séta kezdőpontjára jutottunk. Gondolom, nem titok, hogy ez azért inkább 
volt nekem a vidámpark kategóriája az előző hónapban átélt kalandokhoz ké-
pest, de amolyan kötelező gyakorlat. Agyban pedig egészen máshol jártam már.

Felpattantam a bringára és már robogtam is vissza a nagyváros felé. Vakáció-
juk utolsó napjait töltő kissrácok állítottak meg csevegni, de szerintem túl sokat 
lógtak az angol óráról. Maguk sem gondolták, hogy behúzom a féket egy kis 
duma reményében.

Kutaiszi belvárosában szinte azonnal találtam nyomtatási lehetőséget. Nata-
lya nyomtatója reggel nem akart a gépre kapcsolódni, nekem pedig kellett egy 
beszállókártyával készülni. Emilben átküldtem a boltnak a letöltött doksit és  
1 larit fizettem a másodjára elfogadható minőségű papírért.

A mobilos Magti üzlete mellett láttam meg egy pénzváltót. 60 lari volt a tár-
cámban, 180-ra volt szükségem, hogy rendezhessem az utolsó 3 napomat a 
vendégházban. 120 larit szerettem volna kapni egy 50 eurós bankjegyért, a 
maradékot pedig visszajáró euróban. Csakhogy a pénzváltó nem beszélt ango-
lul. Kérte volna a zöldhasút, de nem voltam biztos benne, hogy érti a szándé-
kom. Úgy voltam vele, hogy a félreértések és a méreg helyett másik váltóban 
próbálkozom. Csakhogy az idős ember ragaszkodott hozzá, hogy nála váltsak. 
Belementem. Kértem egy tollat és papírt, leírtam, hogy 120 lari szkolka euró. 
Számológépen mutatta, hogy 32. Én elővettem az ötvenest és mikor biztos vol-
tam benne, hogy leesett neki a szándékom, beadtam. Még párszor átszámolta, 
majd 20-asokban és ötösökben kiadta a larit, a 18 ercsivel viszont kijött hozzám 
és úgy számolta le azt 2 és 1 eurós érmekkel. Az egész egy bűvésztrükkre ha-
sonlított valahogy, de nem voltam megviccelve. A végén még megkérdezte, 
mikor jövök Grúziába legközelebb. Megkönnyebbülve indultam vissza a Rionin 
túlra, fel a Bagrati katedrális felé vezető köves útra. 

 A napi táv 22 km, a szint 410 m lett. Így összesen 2510 kilométert bringáz-
tam grúz földön. A szinteket még össze kéne adnom. Ha más megteszi helyet-
tem, kíváncsian várom a számot. 20000 méter körül tippelem.

Frissítés: egy hűséges olvasóm elvégezte az összeadást és 35000 méteres 
eredményre jutott a repülés nélkül!

A házban átadtam Natalyának a bankókat. Fogtam a bringát és ahogy reggel 
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Koba ajánlotta, ott, a kertben mostam le alaposan mosogatószeres és tusfürdős 
vízzel egy autómosó helyett. Láncát is fényesre varázsoltam beáldozott fogke-
fémmel. Egy nagy öblítés után kitámasztottam a napra.

Natalyatól elkértem az egész hónapon át őrzött dobozom. Ragasztószalaggal 
kirögzítettem a beszakadt részeket és kezdtem kihordani a zacskókba csoma-
golt dolgaimat már az utazós ruhámba öltözködve. Közben az útszéli csacsából 
kortyoltam néha. Nem ment minden simán, mert nem a megfelelő sorrendben 
szereltem szét a bicajt. Már dobozba emeltem volna kiszedett első kerékkel, 
mikor a pedálok fennakadtak a dobozon. A jó fogáshoz rakhattam vissza lee-
resztett gumival a kereket. Végül azért elfoglalta helyét hű masinám és lehetett 
a ruhákkal stabilizáló és egyben védelmet nyújtó burkolatot képezni körülöt-
te. Végül minden a helyére került. Kameratáskám és a tisztasági csomag a há-
tizsákba ment, mint az ideúton. Így ért az este csaknem 100%-os készültséggel  
utazásra, vacsorára, csacsára.

Boldog voltam, hogy kivételesen nem egyedül ülök asztalhoz. Az udvarra ki-
vittük szobámból a nagyobb asztalt és jobbomra Natalya, balomra Koba terí-
téke került. A ház ura az ötlaris italomra elmondta, hogy az biztosan csak egy 
gyümölcspárlat, ám még csak bele sem szagolt. Minimális a tapasztalatom, 
de szerintem nem volt igaza, éreztem a szőlőt. Ehelyett következett saját ita-
la, melybe citromot is nyomott. Nekem ez nem magyarázta meg halvány zöld  
színét, de íze annak is kellemes volt. Sült csirkedarabok egy ízletes szószban, 
sült krumplival, salátával és a maradék sült keszeggel egyszerűen és gusztuso-
san tudatták, hogy utolsó vacsorámon is kapok kulináris élményt.

Nem volt erőltetve és sűrűn töltve az ital, így minden kínálást szívesen fo-
gadtam, Natalya pedig az előző este tőlem kapott félliteres vörösbort iszogatta. 
Azt azért hoztam a Prométeusz-barlanghoz vezető ösvényről előző este, mert 
Kobáé már elfogyott.

Közben elég jót beszélgettünk. Úgy vettem észre, jó benyomást sikerült rájuk 
tennem az elmúlt hónapban és ez kölcsönös volt. Csacsa után kissé nehézke-
sen, de sikerült celofánnal bevonni a dobozt és még át is kötni a ruhaszárításra 
vitt kötéllel, hogy legyen jó fogás az emeléskor.

Émelyegve elköszöntem pár órára és ledőltem kicsit a nagy út előtt. Tényleg 
kicsit sikerült csak feküdni. Szerencsére kívül próbáltam elérni a mellékhelyisé-
get, de csak a kertig jutottam. A kerti csapnál mostam le arcom és kezem, majd 
beállított ébresztő mellett másodszorra sikerült elszunyálni.

Háromnegyed órával a beállított időpont előtt teljesen józanul, macskajaj 
nélkül ébredtem. Ez a helyi idő szerinti fél 2 volt. Akkor jutott eszembe, hogy 
a ferihegyi transzfer sofőrje, aki augusztusban kivitt a géphez, nem írt vissza  
10 nappal korábbi üzenetemre, noha olvasta azt, délutáni viberes hívásomat 
sem fogadta. Nincs egyeztetett fuvarom Pesten, pedig kifizettem.

Ágyaztam, mikor Natalya is lejött a lépcsőn. Kávét kaptam és a süti egy sze-
letével töltöttem a tátongó űrbe. A transzfer hívása előtt már utcán voltunk.  
A kisbusz pedig csak nem ért oda fél háromra. Natalya igyekezett pontosan 
elmagyarázni az utat, de mintha nem is erről a bolygóról jött volna a sofőr.  
Kezdett gyanús lenni nekem. Natalya kisétált a Katedrálishoz vezető utcára, 
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hogy pár perccel később már a sofőr melletti ülésen érkezem vissza. Meglátván 
az illetőt gyanúm helyesnek bizonyult: ez az a majom, aki egy hónapja szintén 
nem talált fel velem a címre Google térképpel sem, majd máshol tett ki. Bú-
csúztam Natasától, a bringa fektetve hátulra került és következett a végtelen-
nek tűnő utazás az Építő Dávid repülőtérre a kihalt utakon. Nem lettem rosszul  
vagy ilyesmi, de más utas nem volt, a tájékozódási problémás grúzzal meg nem 
kívántam bájcsevegni.

Végre feltűnt a fényárban úszó torony és fogadóépület. A délig egyetlen fel-
szálló gép utasai békésen vonultak felé és bent is türelmesen vártak az iratel-
lenőrzésre és a poggyászok leadására. Méretes dobozommal lassan én is sorra 
kerültem, de az egyébként alapos és mással kötözködő szolgálatos nem vet-
te észre, hogy nem vagyok egyedül. Szólnom kellett, hogy pluszban van egy 
bringa a dobozban leadásra. Mehetett a mérleges szalagra. Tényleg nem va-
cakolnak 1-2 kilogrammal, mert 33,4-et mutatott a kijelző és 32 az elméleti ha-
tár. Követtem a szememmel a csomagot, amíg el nem vitte a szalag. Csomag- 
ellenőrzés és rendőri kiléptetés következett pecséttel az útlevélbe, majd  
lehetett szabadon császkálni a jórészt zárva tartó éttermek és üzletek között. 
Két kulturált vendéglátó egység és egy szuveníres bolt nyitva volt. Ez utóbbi 
hiányt pótolt nálam, ugyanis fiamnak egész Grúziában nem kaptam általam el-
képzelt típusú pólót. Nem voltam nagyon igényes, de fekete színt, az országot 
jól szimbolizáló mintát és némi fantáziát szoktam ilyenkor mindenhol keres-
ni. Egy kis kompromisszummal ez végre megvolt, igaz, méretbeli gond akadt,  
de akkor jó lett a nagyobb is.

Itt találkoztam azzal a családdal, akik Kutaisziben néztek meg szerdán nagyon. 
A lányoknak meséltem kicsit az utamról és az egyik polcon lévő angol nyelvű 
Rusztaveli könyvről, amit Zichy festményei illusztrálnak. Kaposváron laknak,  
de erdélyi származásúak. 4 napot voltak Kutaisziben. Ajánlottam nekik Lindát, 
aki hasznosan be tudja majd osztania idejüket a következő látogatáskor.

A géphez 5:07-kor indultunk ki az épületből és én minden lehetséges ké-
sésnek örültem az 5:15-ös eredeti időponthoz képest, mert már világosban  
szerettem volna leszállni. Hamarosan megtudjátok, miért. A feljáró előtt meg-
láttam a másik oldalon a bringás dobozt. Kivételesen foglaltam ülőhelyet és 
természetesen ablakhoz a jobb oldalra azonos okból. A kötelező biztonsági 
oktatással tovább ment az idő, így 20 perc csúszással kezdtük meg a gurulást. 
Remek élmény volt, hogy a betonról a világ 5. legmagasabb reptéri irányító-
tornya előtt szökkentünk a magasba még sötétben a 2 óra 50 percre kalkulált  
útra hazáig.

Amint egyre feljebb értünk, már nem látszottak a korán induló autók az  
utakon, majd minden fény megszűnt lent, a Fekete-tenger fölé értünk. Távoli  
felhőkben néha narancs fénnyel villám cikázott, egyébként pedig esemény- 
telen utunk volt szerencsére a New York-i repülőgépes terrortámadások  
20. évfordulóján. Gyakran néztem a szárny felett hátra, hogy lassam, pirkad-e 
már. Lassan ez is elkezdődött. Ez lett életem leghosszabb napfelkeltéje. Mire 
a Duna-delta alatt kicsivel elértük a szárazföldet, 10000 méteren látszott a 
napkorong, lent viszont még csak a szürkületben megbúvó kárpáti völgyek 
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 köde fehérlett. Hamarosan lapos lett a táj és ereszkedni kezdtünk. A pilóta is be-
köszönt a fülkéből hangszórón, én pedig megláttam a Tisza-tavat. Lassultunk, 
mégis az M0-s és Ecser tűnt fel hamarosan alattunk, de máris tovább repül-
tünk, ami nagy örömmel töltött el, ugyanis akkor nem Vecsés felől szállunk le.  
A Pilis felett tettünk egy fordulót, hogy máris a Hármashatár-hegy tornyait is-
merhessem fel, majd a Margitszigetet, a Keleti-pályaudvart, a Stadiont, az Éles-
sarkot vegyem fel kamerával fentről. Tehát Kőbánya fölé értünk. 18 éve lakom 
ott és számtalan leszálló repülőgép fényeit láttam és hangját hallottam kony-
hám vagy étkezőm ablakából s most én lestem oda az ereszkedő gépmadár 
testéből. Egyenesen az ablakomra nagyítottam a kamera lencséjével. Majd a 
temető fölé és a reptér légterébe értünk, végül betont érintettünk.

A kiszállás simán zajlott. Lapos csuklós buszokra szálltunk, mint egy hónapja 
is. Indulás előtt még láttam a dobozom platóra helyezését a gépből. A csomag-
szállító szalag is beindult az érkezési oldalon, de én nem arról vártam a holmi-
mat. Azt egy suttyó cibálta maga után a burkolaton, majd engedte eldőlni és 
csaknem bele is rúgott. Megvetően, paprikás hangulatban nézett rajtam vé-
gig és nem kikerülve, végiggyalogolva az útjába eső üzemen kívüli szalagon  
dühöngve távozott.

A dobozon fólia alig volt már. A gondos szigetelőszalagos lezárás is megszűnt, 
az egyik kormányszarv kilátszott, az átkötött kötél sem sokat tartott. Hordárko-
csira emeltem értékeimet és távoztam, miközben kamerába mondtam, mi tör-
tént előtte a szemem láttára. Fuvarom nem volt egyeztetve, a telefonban nem 
tudtam kártyát cserélni, mert ahhoz egy tű kellett volna, közben oda az itthoni 
számom volt megadva. Hiába két kártyás a telefon, a másikat a memóriakártya 
foglalta el. Kint nem várt senki. Megláttam a Főtaxi bódéját, nem haboztam 
nekem megfelelő méretű kocsit kérni. Kettő percen belül kiállt és a figyelmes 
hatvanas úrral a lehajtott hátsó ülésre is rátolhattuk a dobozt, amit aztán jelen-
legi lakóhelyem udvarára behozott a garázsig. 10 ezer forint alatti összeggel 
megúsztam, még 3 euró borravalóval megtoldottam azt. Így a teljes útikölt-
ségem 100 000 forint lett oda és vissza, amin kívül 580 euróból váltott lari volt  
a költőpénzem Grúziában. Ezen kívül 600 gigabájtnyi videófelvétel és ez a  
beszámoló lesz alapja egy később elkészülő filmsorozatnak.

Egy kellemes zuhanyzással lemostam minden, a végére jutó bonyodalommal 
kapcsolatos negatív érzést a lefolyóba és felöltözve elkezdtem az új életemet.
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A kerékpártúra szakaszai:

1.

2.

3.

4.



Kapuzárási pánik? Dehogy! Csak egy jót akartam 
bringázni. 2020. január 9-én reggel 6-kor meg-
állt kezem munka közben és felnézve azt mond-
tam, menjünk Grúziába! A vírus aztán egy évvel 
későbbre tolta az egészet, hogy 2021-ben már 
egy egész hónaposra bővített élményözönnel, 
sokkal alaposabban megtervezve induljak el és 
a legvégén megünnepeljek egy kerek évfordu-
lót is. Egy átlagos gyári melósként ajánlom ezt  
a kötetet mindenkinek, aki tud és mer álmodni,  
de annak is, aki nem, valamint azoknak a drága  
embereknek, akik valamilyen formában segítet-
tek a kaland megvalósulásában vagy szurkoltak 
a sikeremért.

:

● 2 510 km 

megtett távolság

● 35 000 m szintemelés 

● 1 defekt 

● 1 készlet első tárcsafék betét 

● 600 GB videóanyag 

● 3 orrba rúgott

támadó kutya
Ára és eszmei értéke:
megfizethetetlen
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