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A dolog úgy kezdıdött, hogy régóta szemezgetek egy, még szüleim által a ’80-as 
években vásárolt, kék útikönyvvel: Várkonyi Judit: Autóval az Alpokban (Budapest, 1981). 
İk egyszer használták, amikor ’86-ban, miután a négyfıs család összes tagja megkapta a 
világútlevelet (a fiatalabb nemzedéknek kéretik elmagyarázni a fogalmat…), a 120-as 
Skodával két hetet csatangoltunk a német nyelvterületen, és többek között végigmentünk a 
Glockner Hochalpenstrassén is. De errıl az útról majd késıbb… 

A másik motiváló erıt egy úti beszámoló adta, melyet talán a Magyar Turista lapjain 
olvastam. Ebben a szerzı úgy fogalmazott, hogy „a Plöckenpassnál, ha az ember odébb tesz 

egy követ, akkor világháborús lövedéket talál”. Hm, mondtam akkor. Ezt érdemes lenne 
egyszer megnézni… 

Az úthoz a végsı lökést az adta, hogy egy geológus kollégával az Adriához mentünk 
volna fúrócsigákat, tengerisünöket, valamint vízszintváltozást kutatni. İ fent a csónakban a 
mőszerekkel, én a vízben és alatta – legalábbis ez volt a tervezett munkamegosztás. Ám az 
indulás elıtti délután betegség miatt visszamondták az ingyenszállást… Fejenként napi 50-
100 eurónk nem volt szállásköltségre, így töröltük a programot az idei szezonból. De ott álltak 
a csomagjaim összekészítve… Így végül némi dühöngés után levettem az említett kék 
könyvet a polcról, és kinyitottam a 1 : 200 000-es osztrák autóatlaszt… Fantáziám szabadon 
engedése hármas eredménnyel járt: elsı felvonás: Glockner és környéke, második felvonás: 
Plöckenpass, majd mivel valahogy haza kell keveredni az olasz oldalról és Tarvisio környéke 
„snassz”, megakadt a szemem egy kanyargós alsóbbrendő útnak jelzett hágón: Nassfeld-Joch.  

Négy camping 15-20 euróval mérve, két és fél tank benzin. A közért és múzeumi belépı 
elhanyagolható… 

 



Glockener – harmadszor 

 
Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akik külföldön minden látnivalót „habzsolnak” 

és látnivalótól látnivalóig rohannak, mert tudjuk, úgy gondoljuk, „a vérünkben van”, hogy ide 
többet nincs esélyünk visszajönni. (A tiszteletlen ifjúság ezt minısítette egy közös római út 
során a „futás, fotó, pipa, futás” stílusnak…) Így minden viszontlátott hely sajátos ajándék 
számomra. A Grossglockner-Hochalpenstrasse is ilyen. Most láthattam harmadízben… 

Az elsı, az említett ’86-as út –az adottságokon túl is– bıvelkedett kalandokban. Az elsı 
mindjárt az indulásnál volt. A Skoda nem bírt felmenni még a fizetıkapuig sem. És a 
motorból füst tört elı… Félreállás, sárga angyal. Az ÖAMTC szerelıje meg is érkezett, és 
utólag nem is kért sokat a szerelésért. Nézegette az autót, majd megállapította, hogy a 
benzinpumpával van gond, nem ad elég üzemanyagot, mert rossz benne a rugó. Igyekezett 
elmagyarázni a dolgot apámnak, aki a német nyelvben jártas volt, de nem az autós szaknyelvi 
területen. Végül kezdett neki derengeni valami, és benyúlt a motortér egyik tárolásra alkalmas 
részébe, és elıhúzott egy nagy csomagot, kipakolta az aszfaltra, és kiválasztotta az új 
benzinpumpát, és odanyújtotta a döbbenten álló szerelınek. Aki látva a vízpumpát, porlasztót, 
elektronikus kütyüket és társait felsorakoztató készletet, csak egy döbbent kérdést tudott 
kipréselni magából: másik motor nincs maguknál? 

A második kaland a Franz Josef Hausnál ért minket. Miután megcsodáltuk fölülrıl a 
gleccsert, elmentünk kirándulni egyet. Ma már tudom, hogy a Gamsgrubenwegen mentünk 
végig. Akkor tinédzserként azt élveztem, hogy itt lehetek 2000 méter fölött, leérettségiztem, 
fölvettek az egyetemre, ragyogva süt a nap, alattam pedig sok száz méterrel a gleccser 
húzódik. Nem túl megerıltetı sétával el is jutottunk egy szép kilátópontra (Wasserfallwinkel). 
Itt nekem gyanús volt a sok víz, és kicsit továbbmentem, elhagyva a széles turistautat. És láss 
csudát: ott álltam pár méterre egy igazi gleccsertıl! Na lett belıle nagy fényképezés, 
gleccsersimogatás. Már készülıdtünk visszaindulni, amikor egy utolsó képet akartam csinálni 
a Glocknerrıl. Ott álltam fél méterre a jégfaltól, állítgattam a fényképezıgépet, amikor 
hatalmas recsegést hallottam a hátam mögül. Ilyenkor az ember nem gondolkozik, az ösztönei 
mőködnek. Az olimpiai sprintereket megszégyenítı sebességgel rohantam el onnan, tán még a 
kondenzcsíkot is lehetett látni. Kb. 100 méter távolságból visszatekintve még éppen láthattam, 
hogy egy nagyobbacska, olyan mikrobusz mérető jégtömb letörött a többirıl, és letottyant 
oda, ahol korábban álltam… 

A harmadik élmény a nap délutánjához kötıdik. Mikor továbbindultunk az 
Edelweissspitzéhez, beborított minket a felhı… Így nem érdemes felmenni rá. Menjünk 
tovább? De akkor kimarad a látvány… Végül a Hochtor alagútja után egy kis menedékház 
padlásán aludtunk a tömegszálláson. Megérte, mert másnap szép napsütés fogadott minket. És 
a család hölgytagjai is élvezték a sátrazásmentes éjjelt. 

 
Másodszor cserkészeimmel jutottam el ide. 1997 ıszén vezetıim a fejükbe vették, hogy 

nyáron csináljunk egy nyugat-európai autós körutat: Ausztria – Liechtensteini Nagyhercegség 
– Svájc – Franciaország – Németország – és ismét Ausztria. S lın… Az út elején Graz és 
Klagenfurt megnézése után hegyek, majd Glockner… Hogy pontosan merre jártunk, azt nem 
sikerült azóta se rekonstruálnom, csak arra emlékszem, hogy ránk sötétedett, és szakadt az 
esı… Nagy nehezen egy hágó megmászása után találtunk egy kempinget, ahol a tulaj mondta, 
hogy verjünk nyugodtan sátrat. Amikor fizettünk, és pár papírbankó után a fémpénzeket 
(schilling…) kezdtük keresgélni, legyintett, és azt mondta, hogy menjünk aludni… Hát ez 
sem volt leányálom. Ugyanis nemcsak esı volt, hanem erıs szél is fújt. Így a fiúk a ponyvába 
kapaszkodva aludtak, és amikor a szél éppen el akarta vinni a fejünk fölül az építményt, akkor 
félálomban megtartottuk… 



Reggel csak kicsit volt jobb az idı. Vasárnap lévén betértünk a helyi templomba, ahol 
furcsa élményünk volt. A prédikáció rövid volt és velıs (4 perc), majd a plébános úr közölte, 
hogy a hosszabb verziót mindenki megtalálja a kijáratnál sokszorosítva…  

 

  
 
Felhık között jutottunk fel a Franz Josef Haushoz, illetve az egyik külsı parkolóhoz, 

mert a késıi idıpont miatt elég sokan voltak már ott. A feljutás sem volt egyszerő, mert a 
Skoda (ezúttal egy új Felicia) még csak-csak bírta, de az Opel Astra erıst lihegett… 

A köd miatt túrázásról szó sem lehetett, helyette – miután szemügyre vettük a 
Gletscherbahn árait – legyalogoltunk a gleccserhez. Ennek a vége ekkor kb. a ház vonalában 
volt, a felvonó alsó állomása alatt. Érdekes élmény volt. De fel lehetett menni a jég felületére 
is, így készítettünk is egy csoportképet magunkról. Sıt végignézhettük egy profinak kinézı 
társaság gleccsertúrára indulását is. Az elsı repedésnél kiderült, hogy a látszat csalt a 
profizmust illetıen. Ugyanis egyikük egybıl szépen bele is esett a repedésbe. Persze a többiek 
megtartották, mi pedig egy izgalmas látvány élményével gazdagodtunk. 

 
Most, amikor harmadízben érkeztem oda, este hol esett, hol csak felhıjáték boldogított. 

Reggel meglátjuk…. A várható idıjárást firtató kérdésemre a kempingtulajdonos határozatlan 
talánnal válaszolt… Ehhez képest reggel elég tőrhetı volt az idıjárás, gyorsan össze is 
pakoltam és nyomás! A korai indulás eredményeképpen alig volt forgalom az úton, és 
nemcsak zavartalanul fotózhattam, hanem a parkolóház elsı emeletén kaptam helyet! A korai 
idıpontnak köszönhetıen a lépcsıházban három betévedt és kiutat nem találó havasi pintyre 
akadtam. Kettıt sikerül megfognom és kitessékelni, a harmadik még elég virgonc volt, így 
rövid idı után feladtam a vele való fogócskázást. 

 

 
 
A nagy meglepetés akkor ért, amikor lenéztem a kilátóteraszról. Gleccser sehol…. A 

vége messze nem ott van, ahol 15 éve fotózkodtunk, hanem jó kilométerrel följebb.  
 



 
 
Így gyorsan letettem a gleccsertúráról, helyette a ’B tervet’ vettem elı, irány a 

Wasserfallwinkel. Szép volt az út, csak a végén kezdett esni az esı. Útközben, hála a kis 
forgalomnak, nemcsak mormotát láthattam, hanem hegyikecskét is.  

 

 
 
Akkor, amikor megtaláltam azt a bizonyos gleccsert (na, ez is összement, nem is 

kicsit…) és önkioldós képet próbáltam csinálni ’a gleccser és én’ címmel, természetesen 
eleredt az esı.  

 



 
 
Esıköpenyben indultam visszafelé, amikor nemcsak elállt az esı, hanem a nap is 

kisütött. Vagyok annyira lökött, hogy legott visszafordultam! Így nemcsak a „gleccseremet” 
néztem meg újból, hanem kicsit túráztam is a környéken, és megterveztem a negyedik 
találkozásunkra szánt túraútvonalat…  

 
Elıkerestem a huszonévekkel ezelıtti képeket, és érdekes az összehasonlítás… Akkor 

nyoma sem volt a kızetnek, mert vastagon beborította a jég. Ma pedig lépten-nyomon 
kilátszik. 

 

   
 

 
Az út folytatása a Hochtorig kifogástalan volt. Amikor viszont kibújtam a túloldalon, 

semmit nem láttam. Totál felhı… Azért felmentem az Edelweisspitzére, már csak a poén 
kedvéért…  

 



 
 
Aztán belátva, hogy ott nem sok babér terem nekem, visszaereszkedtem a Möll 

völgyébe. Egy hágó kipipálva, jöhet a következı! 
 
 



 
Plöckenpass 

 
A Dráva-parti Lienz-közeli szállás után átkeltem vagy inkább megkerültem a felhıkbe 

burkolódzott Lienzi Dolomitokat, és máris Kötschach-Mauten településén voltam. Illetve 
pontatlan az egyesszám, mert ez két önálló városka, a Gail folyó két partján. Ugyanakkor egy 
csomó mindent közösen csinálnak… Talán úgy, mint Pest és Buda az egyesülés elıtt.  

Itt a központban áll a városháza jellegtelen modern épülete, mely egy kis múzeumot rejt: 
az elsı világháború karintiai harcainak emlékeit győjtötték ide össze, és mutatják be 
tisztességesen és alaposan. Fegyverek, dokumentumok, fényképek, makettek, rekonstruált 
barakkbelsı, tábori kórház stb. Ha nem is annyira mellbevágó, mint a kobaridi társa 
Szlovéniában, ez is megérdemli az „ütıs” minısítést. A kiállításon pár szó esik (sıt magyar 
nyelvő leírást is adnak róla!) a világháborús emlékeket ápoló szervezetrıl és önkénteseinek a 
munkájáról: a Kleiner Palon lévı szabadtéri múzeumról. Ide megéri majd felmászni, de elıbb 
irány a hágó! 

Az idıjárás nem a legkedvezıbb, lent lógnak a felhık, és csak a ritkán kivillanó csúcsok 
sejtetik, hogy a táj se lenne semmi – ha látszana. A sokadik kanyar után parkoló, mellette 
Heldenfriedhof1… Példásan rendben tartott sírok, a jellegzetes KuK állapotokkal: 
keresztények és muszlim bosnyákok, osztrákok, szlávok, zsidók, olaszok, ismeretlenek és 
magyarok… 

 Igen, errıl se nagyon tudtam eddig. Nemcsak a Doberdónál és az Isonzónál harcoltak 
nagy- és dédapáink, hanem Karintia sziklaormain is. Az út végére kicsit tisztább lett a kép. 
Egy-egy teljes alakulat is került ide (pl. a nagyváradiaktól), de zömében olyan elsı vagy 
második generációs magyar emberek harcoltak itt, akik élve a kor adta lehetıségekkel a 
Monarchia nyugati részére költöztek. Így ık vagy gyerekeik behívásukkor nem a magyar 
alakulatokba kerültek, hanem az osztrákokba. 

 

  
 

                                                 
1 hısi temetı 



  
 
A következı kanyarban kis erdei kápolna dacol az idıvel. Akkor építették, de néha ma 

is tesz valaki elé virágot, gyújt meg egy mécsest… 
 

  
 
Mielıtt továbbindultam volna, megszólított egy autós kolléga. Jó öt perce érkezett az 

elegáns német rendszámú autójával, megállt a parkolóban, kiszállt és láthatóan egyre 
idegesebben nézegette a térképét. A kérdése tömör volt: ’Uram, meg tudja mondani, hogy hol 
vagyok?’ Mint kiderült hazafelé tart Hamburg szép városába, de nem találja a Brenner-hágót, 
mert úgy tőnik a GPS-e kicsit másfelé kalauzolta. Kicsit? Amikor felvilágosítottam, hogy ez 
itt Ausztria, annak is majdnem a közepe, döbbenten nézett. Majd az atlaszom segítségével 
kiokoskodtuk, hogy merre érdemes továbbindulnia. Hát, így is lehet utazni. De minek? 

 
Pár kanyar és máris a Plöckenhausnál, a hágó közelében álló turistaháznál, fogadónál 

vagyok, ami a harcok során szinte teljesen megsemmisült. Körülnézek. Az útikönyv, valamint 
a táblák elegendı információt adnak. Elsıként az egykori motort tekintem meg, mely az 
energiát szolgáltatta a Monarchia katonáinak, többek között a hegyre menı felvonó 
mőködtetéséhez. Ez utóbbit azóta rekonstruálták, és ma is használják az említett szervezet 
önkéntesei munkájuk során. A szoborrá vált berendezés közelében áll egy rekonstruált barakk 
és egy kis emlékkápolna is. 

 



  
 
Innen egy kisebb platóra, a Kleiner Pal lábához lehet felmászni. Itt áll a rekonstruált és 

újra használatba vett felvonó és a munkások szállása. Az itt dolgozó (éppen ebédet fızı) 
nyugdíj környékén lévı hölgyek készségesen válaszolgattak a kérdéseimre, és sikerült a 
múzeumban vett tájékoztató füzet mellé térképet is vennem a hegytetırıl. Tılük tudtam meg, 
hogy egy csomó katonatemetı van a környéken, köztük egy magyar is. Ezt nem lehet 
kihagyni!  

Különben is az idıjárás nem kedvez a csúcs megmászásnak és másnap délelıttre jó idıt 
jósoltak a meteorológusok. Így a ház körüli állásmaradványok végigfényképezése után 
nekivágtam a végül közel háromórásnak bizonyult Heldenfriedhofsrundweg

2-nek (hát nem 
szép a német nyelv?). Közepesen nehéz az út, de hosszú. Két rázósabb szakasza van csak: egy 
helyen kılavinát keresztez, majd késıbb meredeken leereszkedik a völgybe. És sorjáznak 
egymás mellett a temetık. Az elsı a 21. gyalogezredé. Persze magyar sír is van benne… 
 

  
 

 
Elmegyek két romos kaverna és egy erıdítés mellett, és máris az 1949-ben a 30. 

népfelkelı ezred tagjai emlékére emelt kápolnánál vagyok, mely építését nemcsak az osztrák 
hadisírgondozók munkája tette lehetıvé, hanem a karintiai cserkészek is kivették belıle a 
részüket a tábla szerint. 

 

                                                 
2 Szó szerint: hısitemetı-körút 



      
 
A márványtáblán olvasható Sas Josef biztosan hazánkfia, de Bogars Michael is 

„gyanús”… 
 

 
 
Továbbhaladva újabb emlékmő. A felsorolt nevek mellett nem áll ott az alakulat száma, 

de az út elején látott tájékoztató tábla alapján ık az 57. gyalogezred tagjai voltak. A bal oldali 
tábla alján ismét ismerıs nevek olvashatók… 

 

  
 



Közel egy kilométeres enyhén ereszkedı út után jutottam el az újabb temetıhöz, 
melyben 7. gyalogezred III. zászlóaljának katonái nyugszanak. Talán ez a legnagyobb 
errefelé.  

 

 
 
Az „egyensíremlékek” között van egy-két egyedi is. Valakik számára fontos volt az 

elesett katona… A Walter testvérek (és sorstársai) sírköve emlékeztet arra, hogy nemcsak a 
„talján” lövedék veszélyeztette a katonáink életét, hanem a természet is. 
 

   
 
És természetesen van három magyar sír is… 
 



     
 
 
Mielıtt elindultam volna lefelé a meredek ösvényen, továbbmentem az erdıgazdasági 

úton. Még két, kismérető temetı van a közelben.  
 

    
 
Alakulatszám csak az elsınél van: IR 7/I3.  

 
 
A másik, ismét a korábbi tábla alapján, a 7. gyalogezred II. zászlóaljáé lehet. Magyar sír 

egyikben sincs. Van viszont számos „unbekannter soldat” feliratú. Az egyikre valaki, aki talán 
tavaly erre járt, nemzetiszínő szalaggal átkötött koszorúcskát tett. 

 

                                                 
3 Infanterie Regiment = gyalogezred 



  
 
Visszatérve a lefelé vivı ösvényre meredek, de nagyon szép útszakasz vár rám, míg 

leérek a völgy fenekén folyó bıviző patakhoz. Átkelve a hídon követtem a táblát és a kapott 
szóbeli utasítást: a patakkal szemben haladok, a hegyek felé. Mikor közel egy kilométer után 
kezdtem kételkedni a helyes irányban, megláttam azt, amit kerestem: a legtávolabbi temetıt, 
amit a helyiek ’magyar temetınek’ neveznek.  

Valóban, van benne magyar katonasír. İk négyen a 37., 46. és 61. gyalogezred katonái 
voltak, és közvetlenül az olasz hadbalépés után haltak meg.  

 

  
 
A többi társuk „unbekannter”…  
 

    
 

Innen már visszafelé visz az út a patakot követve. 
 
A háztól fölautóztam a hágóhoz, és „átszagoltam” az olasz oldalra. Római felirat-

maradvány, állásmaradványok, hısi emlékmő az olasz föld hıs védıi emlékére, romos 
határállomás, vendéglı…  



Majd megkerestem a leírásban a szépséges Maschinengewehrnase néven említett részt. 
Ez egy olyan állásrendszer, amely egykor egyrészt a hágót zárta le, másrészt a hegyen harcoló 
alakulatok oldalvédelmét látta el, és garantálta a hegyre vivı felvonó épségét, fıleg a 
géppuskák révén. Kb. másfél órát vett igénybe az út. Fölülrıl kezdtem bejárni az állásokat, 
ami annyiban volt jó döntés, hogy így az út befejezése és az autóhoz való visszajutás könnyő 
volt. Viszont így a leírásban kicsit keresgélnem kellett az egyes pontokat. Valamit valamiért. 
Felfelé menet az ösvény közepén a sárba beletaposva szögesdrótdarab fekszik. Akkor 
csinálták… 

 
Az állásokat szépen helyreállították, minden jól látható, érthetı, átélhetı. A kavernákba 

be lehet mászni, szinte érezni lehet a háborút… 
 

   
 

 
 
A folytatás másnap következett.  
 
Korán keltem, és az egyre szebb idıben nekiveselkedtem a hegynek. De elıbb 

felautóztam a hágóhoz, és a szélerımő tövében leraktam az autót. A tegnap már bejárt 
völgyzáróerıdítményeket érintve irány a csúcs. A lehetıségek közül ez a legkedvezıbb. A 
hágóból visz egy másik út is, de annak kb. a fele kletterstieg… (fönt találkozom egy olasz 
sráccal, aki a 6-7 éves kisfiával arra jött fel…). Ha a felvonó alsó állomásától indulnék, az 
hosszabb utat jelentene, de az eleje talán nem lenne annyira meredek. És van egy jókora 
kerülıút is, az 1757 méteres Freikoffel nyerge felé. Úgy döntöttem, hogy arra jövök majd 
vissza. Mindez jó döntés volt, mert így kb. egy óra alatt feljutottam az elsı kavernákig (a 
kiírás 1 és ¾ órára jelezte a csúcsot, ami kb. reális), és a már helyreállított, kitisztított 
erıdítésrésznél kezdtem a plató megismerését, és a majd egyszer helyreállítható (vagy 
helyreállítandó?) olasz állások felé haladtam. 



Az elızı nap vásárolt térkép pontosnak és jól használhatónak bizonyult. Nagyjából az 
ajánlott utat követtem, mely állásról állásra vezet, idınként a kavernarendszereken át. Nem árt 
a zseblámpa, és a fejemre is néha vigyázni kellett…  

Kavernák, állások, konyha, latrina…, melyeket belevéstek a sziklába mindkét oldalon, 
hogy kb. 1000 embernek adjanak szállást és mindennapi életteret 1915 májusa és 1917 
októbere között. Néhol meglelt egykori tárgyak láthatók, amelyeket senki sem bánt.... Egy 
olasz kifejezés jutott az eszembe, amit Doberdó kapcsán olvastam valahol: ’sacra zona’. 
Pedig itt nincs tábla, kiírt tilalom... Akik felmásznak ide, azok érzik, hogy ezek nem 
hazavihetı relikviák… 

 

 
 
Jó óra után jutottam vissza a kiindulási pontra, és irány a felvonó felsı vége. Épp 

mőködött, mert a helyreállításokat végzık ebédjét küldték fel lentrıl. Két hetven közeli 
önkéntes bácsi, egy olasz és egy osztrák fogadta. Felajánlottam nekik, hogy segítek felcipelni 
a házhoz az edényeket. Ez annyira meglepte ıket, hogy az elsı pillanatban nem is értették, 
hogy mit is akarok (kivételesen nem a kiejtésem volt ennek az oka…). Miután kilihegték 
magukat, váltottunk pár szót. Beszélgetıtársam pár perc alatt összerakta, hogy én vagyok az a 
magyar, aki tegnap a temetık után érdeklıdött lent. Úgy látszik, eseményszámba mentem, 
mert nem gyakori errefelé az ilyen vándor… 

 
Folytattam az utamat a központi részre, ahol a kereszt áll és a csúcs van. És ahol annak 

idején a front húzódott… Nem kis feladat lehetett az 500 kilós acélbunker felszállítása és 
beemelése a helyére – 30 méterre az olasz állástól. De szükségessége érthetı… 

 

   
  

A szögesdrót-övezet és az elsı, eléggé épen maradt olasz állássor megnézése után 
indultam lefelé, illetve a nyereg felé. Az olasz részen alig történt még helyreállítás. Az állások 
hosszan elnyúlnak itt is. Kilométerek után, amikor már az az érzésem, hogy kiértem a 
frontszakaszról újabb szögesdróthalmok, kavernák, állásmaradványok… A front nem a 
gerincen húzódott, hanem összevissza… 

 



   
 
Az idıjárásra egy szavam sem lehetett, gyönyörő napsütés volt, annyi felhıvel, amennyi 

a szép fotókhoz éppen kell, körpanoráma mindkét irányban, a háttérben még a Glockner-
csoportot is felfedezni véltem…  

 
Lefelé haladva meglepı élményem volt: egy motoros kaszával jött felfelé két ember, és 

„karbantartotta” az ösvényt…  
 
Egy idı után a tegnap már bejárt út bevezetı szakaszán találtam magamat. A 

Plöckenhaustól irány a hágó, ezúttal gyalog. Amikor letérnék az aszfaltról a gyalogútra, egy 
kisteherautó jött szembe. Félreálltam, ı megköszönte. Majd megállt, és az „öregecskedı” 
bácsi megkérdezte, hogy hová tartok. Mondtam neki, hogy a hágóhoz, mert fönt jártam a 
Kleiner Palon, és az autómhoz szeretnék visszajutni. Rábólintott, majd szólt, hogy ugorjak föl 
a platóra, és felvisz. Hm… Már indítana, amikor üresbe teszi a gépet, kiszáll és hátrajön. És 
azt mondta: „kérdeznék magától valamit: lesz-e harmadik világháború?” Közel tízperces 
beszélgetés kerekedett ebbıl a mondatból. Megtudtam a csak négy elemit végzett 
erdıgazdasági munkástól, hogy baj van ezzel a világgal, és így lesz egy újabb világháború. 
Mert a gazdagok és a szegények között nincs középréteg… Utóbb, visszagondolva a 
beszélgetésünkre, vettem észre, hogy érdekes módon lényegében az irodalmi németet 
beszélte, komolyabb tájszólás nélkül. 

Végül indított és felvitt a hágóhoz, de elıtt megkért, hogy a fülke mögé üljek, nehogy a 
rendırök észrevegyenek... Fönt egy a vendéglı falára kitett térképnél megbeszéltük, hogy 
merre megyek tovább. Aztán kezet ráztunk. Egy utazás nem csak látnivalókból és 
kalandokból áll. Találkozásokból is. 

 
Kilenc körül szálltam ki az autóból, és majdnem négy volt, mire visszaértem. Igen, 

jogos a prospektus jelzése, hogy a Kleiner Pal egész napos program! 
 
 



Naßfeld-Joch 
 
Miután átgurultam a Plöckenpasson, motorfékkel haladtam mind beljebb az olasz 

területre. 27 komolyabb kanyart jeleztek a táblák a fıútig. Az elsı falucskában a központban 
mi más fogadhatott volna, mint a „nagy háború” múzeuma. Hasonlít a kötschachbelire. Bár 
kisebb, kicsit egyszerőbb, olasz szemszögő, de legalább ingyenes… 

Küzdöttem a tájékozódással, nemcsak az elızı napokhoz viszonyított nagy meleg 
(hiába, ez már dél!) miatt, hanem azért is, mert az olasz területnek csak a széle volt rajta az 
atlaszom lapjain, a többirıl csak az Európa atlaszban volt térképem, melynek részletessége 
nem volt valami nagy… De végül néhány visszafordulás árán eljutottam az újabb hágóhoz 
vezetı úthoz. Irány a Naßfeld-Joch, illetve az olasz oldalon a Passo di Pramollo 1525 métere! 

Hát, szó mi szó, jogos a térkép jelzése: nem valami széles és elég gyenge minıségő az 
út, és jócskán emelkedik is. Tilos is rajta mind a teherautó, mind a buszforgalom. Ez persze 
nem mindenkire vonatkozik. Az út felénél egy nyerges vontató jött szembe velem… Bár egy 
piros zászlós autó ment elıtte, és a vezetıje odaszólt, hogy vigyázzak, mert kamion jön. Jött 
is… 

A hágó beváltotta a reményeimet. Nagyon szép volt, minimális forgalommal, és igen 
technikás odavezetı úttal. Élvezet volt autózni rajta! A nagy meglepetés a hágón ért. Ugyanis 
kis kápolna áll a hegyoldalban. Valamit sejtve odasétáltam. Igen, az 1916-ban itt elesettek 
emlékére emelték. A névtelen halottaknak készített jelképes síron túl, a bejáratnál fába 
faragva olvasható az alakulat halottainak a neve. Köztük Nemes Illésé és Tarcsi Lajosé is… 

 

 
 
A 92-esek által emelt kápolna pont a határon áll, és ma már egyik oldalán olasz, 

másikon osztrák lobogót lenget a szél. 
 

 



 
Jobb kilátást keresve egy kicsit odébb mentem a kápolnától, és újabb világháborús 

emlékbe botlottam. Kicsi, viharvert emlékmő, emlékoszlop áll a hegyoldalban. Pontos célja, 
szerepe nem világos, szövege viszont felejthetetlen… 

 

 
 
Hogy mit kerestek itt a nagyváradiak ’15 szeptemberében? Izgalmas kérdés. Mivel 

komolyabb harcoknak nincs nyoma (vagy csak ma már nincs nyoma?), lehet, hogy csak a 
határt és a hágót biztosították? Vagy az utat építették? Ki tudja…  

 
Továbbgördülve Ausztria belseje felé hirtelen megváltozik mind az út szélessége, mind 

a minısége. Sonnenalpe-Nassfeld néven grandiózus síterep épült itt az elmúlt évtizedekben. 
Az útikönyv még mint fejlıdı újdonságot említi. Hát, mára kifejlıdött… 

Lefelé haladva elmentem a két beígért tengerszem és egy szintén világháborús emlékmő 
mellett, ami a KUK sapkajelvényt mintázta. Nagy valószínőséggel ez az a katonatemetı, amit 
az útikönyv említett Tröpolach és Watschig között. 

 

 
 
Leérve a Gail völgyébe hazafelé fordítom az autó orrát… 


