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Grúzia, az aranygyapjú földje 
 

Szent György országának története valójában az egymást követő 

hódoltságok korszaka 

  

   A mai Grúzia (területe: 69 700 km²) a Fekete-tenger keleti partvidékén (Transzkaukázus), 

Törökország, Örményország, Azerbajdzsán és Oroszország által közrefogva terül el. 

Lakosainak száma 3,8 millió. Nagyobb grúz közösségek élnek még Oroszországban, 

Törökországban, Görögországban, Ukrajnában, Iránban és az Egyesült Államokban is. 

   Nevét az ország védőszentje, Szent György után kapta, így lett Georgia, aminek az orosz 

változata a Grúzia.  

   A Kelet és Nyugat kapujában élő grúzokat számos civilizáció hatása érte történelmük 

folyamán. Sok kulturális hatást befogadtak és saját helyi kultúrájukba olvasztottak, amely 

fénykorát a középkorban érte el.  

    Az ókori törzsszövetségekből a 11. század elejére bonyolultan strukturált feudális nemzet 

jött létre, amely a 13. századi tatár invázióig a kaukázusi régió domináns hatalma volt. A 

szomszédos hatalmak támadásai és a gyakori belvillongások ellenére Grúzia többé-kevésbé 

független maradt egészen a 19. század elejéig, amikor az Orosz Birodalom kebelezte be. 

1991-ben szakadt el a Szovjetuniótól, azóta ismét független állam. 

  
Mingrélek, szvánok, tusinok, lázok és a többiek 

  
    A grúzok a Kaukázus őslakói közé tartoznak. A grúz nyelv a kartvéli nyelvcsalád tagja a 

több eltérő dialektust beszélő törzsek (pl. mingrélek, szvánok, tusinok, muskok, psavok , 

lázok stb.) alkotta grúzok többsége keleti keresztény, ám egy kisebb csoportjuk – az adzsárok 

– muzulmán vallású. 

    Az ország hivatalos nyelve a grúz, amely saját ábécével és az 5. századba visszanyúló 

írásos hagyománnyal rendelkezik. 

   A grúzok saját megnevezése magukra kartvelebi, a nyelvükre kartuli, az országra pedig 

Szakartvelo.  

  
Ősi civilizáció 

  
    A Kartli élete (Kartlisz chovreba) c. krónika szerint a nép ősapja Kartlosz volt, a bibliai 

Jáfet dédunokája.          

   Az ókori görögök (Sztrabón, Hérodotosz, Plutarkhosz, Homérosz) és rómaiak (Titus Livius, 

Cornelius Tacitus) a nyugati grúzokat kolkhisziaknak, a keletieket pedig ibériaiaknak 

nevezték. 

    A nyugati grúz törzsek Kr.e. 1350 körül alapították meg az első grúz államot, Kolkhiszt. A 

Kr.e. 7. században létrejött a keleti grúzok állama, Ibéria is.
 
Ezek a királyságok egyesítették a 

klánokat és segítették az egységes grúz nép létrejöttét. 

    A görög mitológiában Kolkhisz meséses gazdag föld az ismert világ szegélyén. Itt, Arész 

hadisten szent ligetében függesztette ki Aiétész király az aranygyapjút, amíg el nem ragadták 

az Iaszón vezette argonauták. Kolkhisz volt az a föld is, ahol Prométheusz titán a büntetését 

szenvedte, mert megismertette az emberekkel a tüzet. Egy hegyhez láncolták, és minden nap 

egy sas falatozott a májából, ami másnap újra visszanőtt. A görögök úgy tartották, hogy a 

híres női harcosok, az amazonok is Kolkhiszból származtak.  



 Viharos történelem 

  
   Grúzia története valójában az egymást követő hódoltságok korszaka. Stratégiai 

elhelyezkedése a környező nagyhatalmak célpontjává tette . A görögök uralmát a rómaiaké 

váltotta fel (II. Hadrianus császár személyesen is ellátogatott erre a terültre), 570-ben a 

perzsák foglalták el és több évtizedig uralmuk alatt tartották. 621-ben bizánci és kazár hadak 

törtek az országra. 736-ban pedig az arabok foglalták el a későbbi II. Marván kalifa 

vezetésével. Az arabok emirátust alapítottak és fejlett jogi rendszert vezettek be Grúzia-

szerte. Az arab uralom – kisebb kazár megszakítással – egészen az 1050-es évekig tartott.  

    A grúzok közben többször próbálták elűzni az idegeneket, de sikertelenül. 1068-ban a 

török Szeldzsuk Szultánság foglalta el. A török uralom alól IV. (Alkotó) Dávid király 

szabadította fel 1122-ben, aki áthelyezte a székhelyét Kutaisiből Tbiliszibe, ami az egyesült 

grúz királyság fővárosa, illetve a kaukázusi régió gazdasági, politikai és kulturális 

központjává vált.  

    I. Tamara királynő (1160–1213) uralkodása a grúz államiság csúcspontja, Grúzia hatalma 

ekkor a Fekete-tengertől a Kaszpi-tengerig terjedt, beleértve a mai Törökország északkeleti 

részét és Azerbajdzsánt is. Tamara sokat tett a grúz kultúra és vallás felvirágoztatásáért is. 

Nagyszámú grúz ortodox templomot építtetett.  Ebben az időben alkotott a grúz költőóriás, 

Sota Rusztaveli, aki (talán Sztálint nem számítva) a legismertebb grúz személyiség a világon.  

    Tamara királynő regnálását „Grúzia arany korszakának”, vagy „Grúz reneszánsznak” is 

szokták hívni. 

   A középkori grúz állam számára a mongol pusztítás jelentett gyógyíthatatlan csapást, a 14. 

században sikerül ugyan helyreállítani az egységet, ezt viszont Timur rövidesen Timur Lenk 

hordái semmisítették meg. Ezt követően a szétszórt hegyi fejedelemségek, Kartli, Kaheti, 

Imereti az Oszmán Birodalom és Perzsia érdekszférájába kerültek. A 16–18. században, 

Moszkva hatalmának terjedésével, majd az Orosz Birodalom megalakulásával egyre 

szorosabbá váltak a grúz–orosz kapcsolatok. Sok grúz Oroszországban lelt menedéket, 

Moszkvában népes grúz kolónia élt.  

    A 18. század második felében a Kartli–Kaheti Királyság megerősödésével a grúz államiság 

és kultúra újraéledése következett be. Az egyesített grúz királyság harcot kezdett Perzsia és 

az Oszmán Birodalom ellen, kiűzték a törököket az országból. 1783-ban Oroszország 

protektorátust vállalt Grúzia felett, így amikor 1795-ben Perzsia megtámadta a Kartli–Kaheti 

Királyságot, Oroszország belépett a háborúba Grúzia oldalán. XII. György, Kartli–Kaheti 

királya 1801-ben felajánlotta az Oroszországgal való egyesülést, amit I. Pál cár elfogadott. 

1810-ben a másik grúz fejedelemség, a nyugat-grúziai Imereti is beolvadt Oroszországba Az 

oroszok ezt követően véglegesen kiűzték a perzsákat, majd a grúz területeket betagozták az 

Orosz Birodalomba. 

   1917-ben a világháború és a forradalmak csapásai alatt széthullott az Orosz Birodalom. 

1918 májusában a grúz mensevikek vezetésével kikiáltották a Grúz Köztársaságot. Német 

csapatok vonultak be az országba. A Központi Hatalmak bukása után angol csapatok 

váltották a németeket. 1920 májusában Grúzia békeszerződést kötött Szovjet-Oroszországgal, 

ennek ellenére 1921 februárjában a bolsevikok megtámadták Grúziát. Az oroszok gyors 

győzelmet arattak, és még ebben az évben megalakult Szovjet-Grúzia, amelynek részei 

autonóm státusban Adzsária, Abházia, és Dél-Oszétia lettek.  

   1922 és 1936 között Grúzia a Kaukázosontúli Szovjet Szocialista Köztársaság része lett, 

majd 1936-tól a Szovjetunió önálló tagállama egészen 1991-ig.  

  1990 októberében Grúziában rendezték meg az első szabad parlamenti választásokat a 

Szovjetunión belül, majd 1991 áprilisában az ország kinyilvánította kiválását a 

Szovjetunióból. Grúzia függetlenné válása együtt járt a nacionalista hisztériával: az oszét és 

abház autonómia visszavonása fegyveres konfliktusokat okozott, amiből Grúzia vesztesen 



került ki (1993-1994). Abházia és Dél-Oszétia ma is de facto önállóak. A mindenkori grúz 

vezetés számára az egyik legfőbb cél az ország területi egységének helyreállítása – ami 

legutóbb 2008-ban vezetett háborúhoz Oroszországgal. 

  
A grúz ortodox egyház 

  
   Az ország kereszténységének hosszú történetének kezdetei egészen a krisztusi időkig 

nyúlnak vissza, amikor személyesen András apostol hirdette ezen a vidéken a Megváltó 

tanait. A kereszténység hivatalosan 377-ben lett államvallás. Ebben nagy szerepet játszott egy 

szentéletű asszony, kappadókiai Szent Nina (296 –340) hittérítő munkássága, aki 

szőlővesszőből készült kereszttel a kezében hirdette az evangéliumot. 

    A kereszténységből virágzó kultúra fejlődött ki és az egyház a sok veszélynek kitett grúz 

nemzeti önazonosság védelmezőjévé vált. Grúziát többször leigázták és felosztották, ennek 

ellenére identitása és egysége napjainkig fennmaradt, amihez a megtartó egyház is nagyban 

hozzájárult.  

    A grúz keresztény egyház önállóságát az 5. század végén nyerte el Zénón bizánci 

császártól, s a grúz pátriárka ettől kezdve viselheti a „katolikosz” címet.  

     A Grúz Ortodox Egyház 1811-ben elvesztette egy időre az önállóságát és 1917-ig a 

moszkvai pátriárkák által kinevezett exarchák álltak az élén. A cári Oroszország bukásával 

ismét autokefállá (önállóvá) vált, ezt azonban Moszkva csak 1944-ben, a konstantinápolyi 

ökumenikus pátriárka pedig csak 1989-ben ismerte el. A szovjet hatalom megtűrte ugyan a 

katolikoszt, de néhány év alatt mintegy 1500 grúz templomot romboltatott le. 

     1977 óta őszentsége II. Illés (1933) vezeti a grúz keresztényeket, mint a Grúz Ortodox 

Egyház sorrendben 144-ik katolikosza. 

  

A Bagration-dinasztia 
  

    A grúz uralkodócsalád, a Bagrationok (örményül Bagratuni) a legrégibb ma is élő 

uralkodócsalád a keleti kereszténység történelmében. 748 és 1043 között a Bagration család 

adta Örményország uralkodóit is. 

    Egyenesen a bibliai Dávid királyig vezetik vissza eredetüket. A királyi címerben mindezek 

a motívumok máig is jelen vannak: a címerpajzs közepén a megfeszített Jézus Krisztus leple 

található. A szent tunikát Grúzia ősi fővárosának, a Tbiliszitől 26 km-re lévő Mchetában, a 

grúz kereszténység szívét jelentő A Szvetichoveli Székesegyházban őrzik és minden év 

október elsején a hívők számára közszemlére teszik. Ugyanitt megtalálható a Góliátot 

legyőző Dávid parittyája és hárfája is. A címeren Szent György, az ország védőszentje is 

ábrázolva van, amint megöli a sárkányt. Szent György tiszteletére egyébként Grúziában a 

századok során pontosan 365 templomot emeltek. 

   XII. György (1746–1801), az utolsó grúz király egyenesági férfi leszármazottjai, a 

Gruzinszkij hercegek családja 1931-ben, Alexander Mikhailovics herceggel (1896–1931), az 

utolsó szuverén uralkodó ükunokájával, a cári gárda egykori kapitányával kihalt, aki a 

franciaországi Toulonban, örökösök nélkül hunyt el. 

    Ekkor a Bagration-dinasztia  egyik oldalága, a Moukhrani-ház vált a királyi fővonal 

örökösévé. A grúz királyi család feje 2008 óta a jelenleg 43 esztendős Dávid herceg. 

  
 
 
 
 
 



A bor bölcsője 

  
     Állítólag a grúzok készítettek a világon először bort, mintegy 8000 ezer évvel ezelőtt. 

Maga a latin vino szó is a grúz ghvino-ból ered. Míg a világ többi részén fahordókban érik a 

szőlő, addig a grúzok hatalmas agyagtárolókban készítik a bort, méghozzá földbe vájt 

lyukakban. 

   Az ősi metódus a következő: a leszüretelt szőlőt egy nagy teknőben megtapossák, majd a 

kipréselt levet a szőlő héjával együtt beleöntik ezekbe az óriási agyag demizsonokba. Két 

héten keresztül négyóránként (!) megkavarják, ezután méhviasszal lezárják őket, és 

hónapokra állni hagyják. Ezt a technológiát kvevrinek nevezik, ami az UNESCO általi 

immateriális kulturális hagyományok között nyilvántartott eljárás. 

 

 
Az aranygyapjú legendája (görög vázarajz a Kr. e. 4. századból) 

 

     
Szent Nina ábrázolása, aki szőlővesszőből készült kereszttel a kezében hirdette 

az evangéliumot 

 



 
Szent Györgynek, az ország névadójának és védőszentjének szobra Tbilisziben 

 

    
A Szvetichoveli Székesegyház, a grúz ortodox egyház központja 

 

 
Földbe ásott órási agyag amfóra, borkészítés céljából 



 
Tamara királynő ábrázolása a vardziai kolostor freskóján 

 

  
A Gelati-kolostor, Tamara királynő nyughelye 

 

 
Sota Rusztaveli felajánlja költeményét Tamara királynőnek (Zichy Mihály 

festménye, 1880) 



 
XII. György, az6 utolsó grúz király (Joseph Goetting festménye) 

 

    
Dávid herceg, a grúz királyi család jelenlegi feje 

 

 

 

 



 
Dávid herceg, a grúz királyi család jelenlegi feje és felesége, Anna hercegnő 

 



   

 
II. Illés katolikosz, immár 42 esztendeje áll a Grúz Ortodox Egyház élén 
 


