Grúzia


Egy éves készülődés után, lehetőségem nyílt egy (akkor még nem sejtett) kulturális csereprogramra, 2011 februárjában eljutottam Grúziába, azon belül a Fekete-tenger partján fekvő Batumiba. Mivel Magyarországról nincs közvetlen járat ezen piciny kaukázusi országba, így az átszállást illetően különböző lehetőségek közül lehet választani, a legrövidebbnek Budapest- Amszterdam-Tbiliszi ígérkezett. A három órás időeltérésnek köszönhetően az összes repülőjárat késő este érkezik. A repülő térről közvetlen vonat van Batumi városába, ahol az egyetem található. Ha bárki az éjszakát Tbilisziben töltené, úgy óvatosan kell válasszon a számos taxi sofőr közül, hiszen tripla áron vállalják a grúzul nem beszélő érkezőket, illetve másik lehetőség a mini busz (marsutka), melyeknek a központi állomása a vasútállomáson van. Megtalálni a marsutkákat nem csak azért nehéz, mert nem az európai mércével megszokott tranzitbuszok várakoznak, hanem mert minden kizárólag grúzul van kiírva. Tbilisziből Batumiba az éjszakai vonat reggelre érkezik, az alvó kocsik túlfűtöttek, de egyedi élmény az út.
Batumiban az egyetem nem rendelkezik kollégiummal, és mivel minden ismerős ismerősének az ismerőse útján működik, érdemes az nemzetközi irodától segítséget kérni, es többször jelezni feléjük az igényt, ugyanis hajlamosak elfelejteni. Az internet hozzáférhetőségre külön fel kell a figyelmüket hívnunk, ugyanis nem mindenhol van internet es a wifi sem népszerű.
Az oktatásról szólva, az egyetem kevés angol nyelvű kurzust kínál, véleményem szerint az orosz nyelvtudás, még ha nem is szívesen beszelik, elengedhetetlen egy harmonikus ott tartózkodáshoz. Angolul a fiatalok egy része beszel, de nem túl kommunikatívak, így érdemes a helyi amerikai önkéntesek társaságát keresni.  Érdemes az egyetemi vezetőség felé igényeinket kimutatni, mivel nincsenek cserediákok, így a nemzetközi központnak módjában áll a programok megszervezésében segíteni. Bármikor szívesen rendeznek „szuprát”, a tradicionális grúz ünnepi vacsorát, amelyet bárhol megülnek. Az egyetem épülete mellett, a Turisztikai Irodában mindig lelkesen nyújtanak információt, legyen szó akár utazásról, túrákról, vagy bármilyen kulturális tevékenységről.
Az időjárás február és május között hideg és nyirkos, szinte állandó jelleggel esik, és mivel az utak nincsenek mindenhol kiépítve, és a csatornázás sem megoldott, így érdemes túrabakancsot, vagy minden viccet félre téve gumicsizmát beszerezni, máskülönben a cipővásárlás havi hobbivá válhat. Érdemes meleg holmikkal felszerelkezni, ugyanis a központi fűtés nem létezik. Egy erős zseblámpa is hasznos lehet, mivel az állandó nyirkosság a régi elektromos rendszereket állandó jelleggel kiüti, így zseblámpa hiányában, az áram nélküli esteken kellemetlen élményben lehet részünk. Grúziában a gyertya nem romantikus, nem hangulatos, es mivel csak es kizárólag az áramszünetekre veszik elő, így nagyon meglepődnek, ha a hangulat miatt gyújtunk egyet.
Az utazási feltételek a városon belül négy féle utazási lehetőség van: a buszok, a mini buszok (marsutka), a taxi és a gyalogos megoldás, ami a „szakadó eső- nincs mindenhol kiépített utak” kombinációja mellett nem a legkellemesebb megoldás. A taxisofőrök Tbiliszihez hasonlóan itt is hatalmas extrát kérnek a grúzul nem beszélőktől. Ugyanakkor a busz és a marsutka pénztárca kímélő módszer, és a város bármely pontján leinthetők, hivatalos buszmegállók nincsenek.
A Fekete-tenger partjáról éjszakai vonat visz a fővárosba Tbiliszibe, amely város a leginkább európai, kulturálisan hatalmas különbség Batumi után, és biztosan állandó szabadidős úti cél a grúziai tartózkodás alatt.
A grúz emberekhez nem egyszerű hozzáférkőzni, és a reakciójuk kiszámíthatatlan sok esetben. A tradíciójukat nagyon őrzik, és a vallás minden percüket meghatározza. A családokban a férfi szerepe európai szemmel érdekes, ugyanis a nő feladata a család maximális kiszolgálása, így a családfő a háztartási munkákból, a család eltartásából nem vállal szerepet. A nők körében a család, a vallás és a házasság a legfontosabb beszédtémák, míg a férfiak a tradicionális „tsatsa” (70%-os alkohol tartalmú ital) és dohány társaságában összegyűlve társalognak. Lehetőségem volt a Húsvétot egy grúz ismerős családjában tölteni, és átélni az ünnepi tradíciókat, mely szerint összegyűlve a már eltávozott családtagokat a temetőben meglátogatják, bort hintenek a sírra, kuglófot és abba egy égő gyertyát helyeznek el, tört piros tojásokat szórnak a hamvakra és a vacsora egy részét velük fogyasszák el a temetőben, így emlékezve és éltetve a halott szeretteiket. Érdekes élmény marad számomra.

Minden élményemet összevetve, Grúziát olyan diákoknak ajánlanám, akik nyitottak egy az európaitól teljesen eltérő kultúrára, és az ország fejletlenségéből adódó esetleges kellemetlenségeket képesek türelemmel viselni. Nekem egy élményekben gazdag, megpróbáló, ugyanakkor semmihez sem hasonlítható tavasz megélésére és számos érdekes, kedves ember megismerésére nyílt alkalmam, és hiszen az ország folyamatos fejlődés, változás alatt áll, és soha nem mutatja ugyanazt az arcát.

