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Augusztus.. annak is hamarosan vége. Alig volt motorozás 
ezen a nyáron, legalább a hosszú hétvégét mindenképpen ki 
kellene használni némi gurulásra. Vagy az is lehet, hogy amit 
a Kerilányaim mondtak..mennem kell kipihenni azt a pihenést 
amit velük töltöttem :)… Nem is.Csele kapható egy kis baran-
golásra, nem is tervezünk különösebben semmit, csak a szál-
lás lett lefoglalva meg egy Ausztria térkép beficcent a csoma-
gok közé.  Találkozunk az első kúton, egy kis tea és pogácsa 
hogy legyen erőnk az országugró sztrádázáshoz. Mások is 
kihasználják a nyárvégét, ismerősök is befutnak a kútra, DL-
találkozóra igyekeznek.  Szóval át az országon, majd határ 
előtt matricavétel és go tovább. Illetve mennék én, de Laci 
valamiért kezdi nagyon betartani a sebességhatárt..  először 
csak a közútit, majd szinte a lakott területit… a pályán. Meg-
állni nem akar, Bécs előtt közli, hogy kezd felébredni…hurrá. 
Átvágunk a Császárvároson és északnak fordulunk, hogy a 
Duna vonalát kövessük. Melk után szuper az út a folyóparton, 
csak oda el is kellene jutni, csak találomra követem a térké-
pen… felderítendő útszakasz. Sajna felejtős is, végig beépí-
tett se a tájat se a folyót nem látni. Cammogunk át a kis tele-
püléseken, olvad rám cordura. Egy kis boltból hideg ásvány-
vizet vételezünk, majd a döntés, hogy inkább irány egyből a 
hegyek.  Becélozzuk Hainfeldet, aztán amerre a gps visz, 
onnantól meg már ismerős. Kernhof, Mariazell és már lehet is 
koptatni a gumik oldalát..csoda ez a környék.A Kalte Kuchl 
parkolója a jó időnek megfelelően tele  motorokkal…meg is 
állunk egy kis pihenőre. Erősen keresni kell az árnyékos he-
lyet, nem sok van belőle. Jellemzően több és szebb motorok 
állnak itt mint egy átlagos hazai motorkiállításon.  



Tovább a Wildalpeni szakaszra, ami eddig is remek volt, de tavaly nagy részét újraaszfaltozták.  Hol jobbról, hol 
balról csodálhatnánk a Salza-t.. ha le mernénk venni a tekintetünket az útról ennél a tempónál.  Inkább megál-
lunk Wildalpenben és a kis hídról nézzük meg. Palfaunál a folyó északi partján futó szakaszon haladunk, majd 
mivel kezd későre járni sietünk Gröbming-be a szállásra, ahol meglehetősen VIP vendégként vártak minket.  
Szuper szobát kaptunk, a motorok zárt garázsban pihenhették ki a nap fáradalmait. Háziasszonyunk nevét még 
a született osztrákok is nehezen ejtik ki, én  a magam részéről meg se próbáltam… első hallásra távolról emlé-
keztetett a wildflower-re…szóval a további napokra ráragadt a Vadvirág név. Első nap szépen felsorolta hogy 
hol érdemes a városkában vacsorázni, térképen megmutogatta… majd mi három nap alatt egybe se jutottunk 
el, ha jól átgondolom kizárólag a benzinkutat látogattuk napi rendszerességgel. 
Első napra kötelező jelleggel a város fölött lévő hegycsúcs volt kiírva, amire aszfaltút visz fel. A térképi kis táv 

miatt vagy egy órás programnak gondoltunk, de azért elég korán indultunk, hogy ne legyem még kánikula.  A 

Stoderzinken Alpenstrasse nem is túl hosszú..de annál látványosabb. A felső végén parkoló, innen már gyalog 

tovább. Sejtettem, hogy ezekben a napokban némi gyaloglás is vár rám, ezért az utazás előtt a Decatlonból be 

is szereztem egy prima szellős sapkát a tűző nap ellen..csak kár hogy nem hoztam magammal. 



A 2048 méteren lévő Stoderzinken meg-
mászása szerencsére fel sem merült, de a  
Friedenskircherl-t egész közelinek mutatta 
az infótérkép. Kicsit ugyan mászni kel-
lett..na de nagyon megérte. 
Az 1902-ben épült Béke-Kápolna gyakorla-
tilag a hegy oldalán egy kis kiszögelésre 
épült, csodás panorámával a délre fekvő 
hegyláncra. Órákat lehetne itt elmeditálgat-
ni, mi se sietünk vissza, dél körül érünk 
vissza a szállásra a motoros cuccokért 
(mert bizony nagyon lengén motoroztunk 
fel a hegyre). Délutánra a Grundlsee-t cé-
lozzuk meg.  A térkép szerint a 
Salzastausee partján vezet egy rövidebb 
út, de Vadvirág szerint az le van zárva, ke-
rülni kell. Látjuk is a lezárt utat, de a kerülő 
után északról csak behajtunk arra a sza-
kaszra és kb a tó közepéig lehet is men-
ni..aztán keményen le van zárva, még a 
gyalogosforgalom is tilos, valami földcsu-
szamlás lehetett.    



Vissza a főútra, irány Grundlsee. Csoda egy kis tó, ahogy meglátjuk már 
várom is Csele jelzését hogy fürödni akar.  Jó idő esetén alaptétel nála 
az „egy nap – egy fürdés” , már csak az a kérdés hogy egyből a tó ele-
jén lévő talpalatnyi kis strandon,  vagy keressünk másikat. Közben felis-
merem, hogy jártam már ennél a tónál, ez a kis strand ismerős…de nem 
rémlik, hogy mi volt fentebb, szóval itt az alkalom, azt használjuk ki.. 
egyébként is én ilyen melegben már ruhástul szoktam a szökőkútakba 
állni. A terület elrendezése: víz-falatnyi placc-aszfaltút-fogadó. Öltöző 
nuku, szóval a közút és a fogadó közötti nyolcvan centis sávot kinevez-
zük annak, katonai tempóban öltözünk át.. majd csoooobbbbbbbb!!!... 
ááá ilyen tiszta vizű  tó nincs is. Evianos palackokban lehetne árulni…. 
hihetetlen. Úszkálunk, hűsölünk … remek.. Majd száradunk,öltözünk, 
motoros csizma , cordura… kevésbé remek. Még végigmotorozunk a tó 
parton…(ami mint kiderült szinte végig szabadstrand…  jólvanna, ki em-
lékezett már erre ?!?), fel a végén lévő fogadóig, ahol sajna egy szabad 
hely sincs… nem eszünk. 
Közben Laci folyamatosan pedzegeti azt hogy csak meg kellene nézni a 
tó feletti másik tavat, a Toplitzsee-t, amiről Vadvirág beszélt. Elsőre ki-
csit nehezen értettük ugyan hogy miféle hamis pénzt emleget, aztán be-
ugrott a II. világháborús film az angol font hamisításáról, állítólag ebben 
a tóban van elsüllyesztve némi aranytartalékkal együtt. Egész pontosab-
ban hamis bankjegyeket konkrétan találtak is a mély iszapban de ara-
nyat nem. Szép szép, de a tavat csak gyalog lehet megközelíteni, én 
pedig tartom magam az „egy nap-egy gyaloglás” alaptételhez  



Motorral megyünk tovább Hallstatt a következő cél, Ausztria egyik legismer-

tebb turisztikai településeinek egyike. Meg is látszik hogy a googli  az ausztriai 

látnivalók között első helyen hozhatja, rengeteg a turista és minden harmadik 

magyar.  A vasakat a városszélen hagyjuk, séta végig a kis utcán. Már enni is 

kellene valamit, de az első hely valahogy nem vonzó, menjünk bentebb. Egy 

kis téren parkoló Puch-motort minden arra tévedő turista „nézd már egy Pan-

nónia!” kiáltással köszönt J.  A következő kis étterem egy zegzugos utcában 

nyitott ajtóval és Garfield-el fogad, csak épp étellel nem…nincs konyha. A főté-

ren lévő harmadikban sokan vannak ide is beülünk.. majd innen is felállunk..itt 

sincs konyha.. nem igaz. Végül egy kis tavernán át egy tóparti kifőzdében 

ülünk le, határozottan látjuk, hogy többen is meleg ételt esznek. Csak a pincér 

szerint nem.. konyha nincs… na ne.. ilyen szép helyen halunk éhen? Na jó.. ha 

wurst megfelel azt hozhat-mondja a pincér…oszt azt is hoz.. csak kihúzzuk ve-

le valahogy.  Mivel ettől azért nem lakunk jól rákérdek a desszertre (de tényleg 

csak ezért J ). Valami van, úgyse értem mi az.. jöhet! Adagra elég a „kleine” 

azért annyira ne kockáztassunk. Hatalmas adag forró császármorzsa érkezik, 

épp hogy elfér a nagytányéron. Mekkora lehet a grossze adag? Na de legalább 

jóllaktunk, kezd is ránk esteledni, szóval irány haza. Hosszú nap volt, kánikula 

és túl a vacsorán..szóval szólok Lacinak, hogy csak „pirickázzunk”.. ráérünk 

megérkezni.  Meg kell kerülni a Dachstein tömbjét, de aztán valahogy csak 

nem mentünk ki a főútra, hanem a felső, Ramsaui kanyar a köbön „mellékre” 

tévedtünk.  A vacsi közben leülepedett, a levegő lehűlt az aszfalt meg tökély… 

megaztán volt egy renitens autós is… szóval Laci a végén jogosan mondhatta: 

„jah.. csak pirickázzunk mi ?!?”.. na de legalább eltűnt a rinyacsík..úgyis na-

gyon zavarta :) 



A szálláson felkerült pár rovás a sör és az almdudler oszlopra a frigó füzetébe..aztán kóma. 
Másnap reggel Lacit csak nem hagyta békén a tófenéki kincs, szóval megint a Toplitzsee a cél…igen erős a DejaVu érzésem az első 
szakaszon.  Parkolunk, már kora reggel tombol a kánikula. Haj..de jó kis sapkát vettem én a Decatlonban… Na mindegy törölköző a 
fejre is megteszi… főleg ha csurom vizes. Szerencsére semmi kaptató, kicsit hűvösebb időben egész kellemes séta lenne. A „felső” tó 
nincs messze de teljesen eltérő mint az „alsó” tó. Ez teljesen be van ékelődve a hegyek közé, egy zárt völgyvégbe.  A vize szintén 
kristálytiszta de annyira nem vonz fürdőzésre mert tele van régi fák elkorhadt száraival.  Lehet hogy mesterségesen duzzasztott és 
régen erdő volt a helyén. Mindenesetre veszélyes dolog benne a fürdőzés és a búvárkodás is amit persze sokan mégis megtesznek 
kincsre vadászva. Csakhogy a tó 103 méter mély és 30 métertől lefele már jéghideg nyáron is, szóval nem olyan egyszerű az. Kicsit 
sétálunk a környéken, egy rugós padra leülve, majd a fotókat itthon szögmérővel elemezve kiderült, hogy Laci a nehezebb… próbált 
ugyan valami „erőkarral” szédíteni de gyenge kísérlet volt csupán.  Egy másik turistaúton sétálunk vissza a motorokhoz, majd az 
Altausseer See fele indulunk, de nem a tóhoz, hanem a felette lévő Loser-panoramastrasse-re.  

Az út fizetős, újdonság a külön motoros bejárat. Nagy táblák figyelmeztetnek hogy valahol az út felső harmada nagyon veszélyes csak óvatosan kanyarogjunk. Innentől fo-
lyamatosan azt nézem, hogy hol lesz az a nagyon veszélyes rész.. közben meg szépen megérkezünk a panoráma parkolóhoz. Még egy kátyú sem volt.. medvék sem po-
tyogtak a környező fenyőkről. Mit szólnának ezek egy jó kis Erdélyi mellékúthoz?Parkolunk, élvezzük kicsit a panorámát, aztán mivel Lacinak nem vagyunk elég magasan 
elkezd kicsit mászni fentebb egy gyalogúton. Nekem elég magasan vagyunk, úgyhogy én ezen a szinten szerzek be egy almásrétest. Nem volt rossz, de az elvárt zseniálist 
nem érte el.  



Nyugatra tartunk a Wolfgangsee a cél, az északi oldalon próbálunk strandot találni, 
de úgy néz ki, hogy ameddig tart az út addig be is van építve, méghozzá városiasan. 
Végül egy mellékutca levisz a tóhoz, itt egy rámpa megy a vízbe, ezen viszik be a 
kishajókat. Páran fürdenek…na hát akkor jó lesz ez nekünk is. Az átöltözési lehető-
ség még kevesebb mint tegnap, szóval inkább nem is nagyon keresgélem, jó lesz a 
pad is. A víz tiszta, hűs és remek..mi más lenne? Innen tovább már mint a gólyák 
mentünk tóról-tóra  



Attersee-Mondsee-Wolfgangsee-Észak-Fuschlsee-Hintersee-Wiestalstausee.. mind szép nagy tavak, én valahogy még-
is csak a kis Krotensee-t jegyeztem meg igazán. Itt álltunk meg korai vacsira (késő ebédre?). Nagyon tuti hely volt. A 
csupa szeplő pincércsaj vidámka az étek meg kiemelkedő…de tényleg, valami zseniális. Az étlapon össz-vissz szere-
pelt vagy öt kaja, nehogy már sokat kelljen a vendégnek töprengeni, de valószínűleg ezt az ötöt szépen az évek alatt a 
tökélyre csiszolták.. amit én rendeltem azt biztos.Nem mondom, hogy nem volt elsőre meglepő a tükörtojás a pörköl-
tön..de mégiscsak bejött JMivel  a német tudásom tegnap óta nem javult a desszert étlapra vonatkozóan, a pincérlány 
meg nagyon szimpatikus volt, ezért az kértem, hogy hozza azt amelyiket ő legjobban szereti. Nagyon csak nem nyúlok 
mellé… (és tényleg nem J).Motoros szemmel valahol Grünau környékén találtunk egy remek kis erdős-kanyargós sza-
kaszt, de igazából nehéz bármelyiket is kiemelni , ezen a környéken nehéz lenne ronda távot találni. Ma kimaradt a 
Dachsteini szakasz, ezúttal már tényleg későre járt, főúton húztunk a szállásra. 



Na de másnap reggel egyből pótoltuk is..megint a 219-esen gurultunk,     csak ezúttal az ellenkező irányban. Aztán kicsit meghúztuk az út elejét mert ma el akartunk érni 

Berchtesgaden-be, cél a Sasfészek ( Kehlsteinhaus). Némi nehézséget   okozott, hogy pontosan hova is megyünk, vagy mit kellene beütni a gps-be. Mint mondtam ezt az 

utat nem terveztük meg túlságosan… vagy egyáltalán. Leginkább  semennyire. De azért aztán Laci csak kiszúrt valami ismerős részt és megtaláltuk a parkolót ahonnan a 

buszok mennek a Sasfészekbe.. merthogy oda motorral ám nem lehet.  Konvojban indulnak a speckó buszok (erősített motor, még erősebb fék) majd mikor megérkezünk 

meg kell adni, hogy                                               mikori járattal szeretnénk visszamenni. Nem bonyolult,  turistákra vannak felkészülve, csak rámutatsz a járat indulási                 

         idejére, azt rápecsételik a jegyre és ki-x-elnek egy  kockát azon a járaton.  Németesen, precízen, nincs is tülekedés a 

          buszokhoz. Külön műsorként megnézhetünk             

            egy helikopter leszállást. A kilátás persze csoda,            

        de a hely jellegének megfelelően fel                                                                                                                                                     

      kell készülni a rengeteg turistára. 



Hazafele egy szép nagy vargabetűvel Ramsau-Moos-Lofer-Wagrain az útirány, közben sikerül egy igazi osztrák vendéglőt találni, árnyas-fás kerttel, kellemes kis asz-
talkákkal . Ha jól emlékszem Laci itt rendel az út negyedik Borjúbécsijét… nem kockáztat a német nyelvű étlapokkal :).Korábban írtam, hogy nehéz lenne bármelyik 
szakaszt kiemelni a többi közül.. na hát itt azért sikerült. A St.Johann im Pongautól a 163-as valami zseniális ívekkel épült meg, kihagyhatatlan.   Saalachtal, Dienten 

közelében… Az Alpok esszenciája… legalábbis motoros szemmel.  A hegyek monumentális tömbje, a völgy zöldje és a tükörsima kanyargó aszfalt.  



Korán van még, meg az utolsó nap is, csapunk még egy kis kitérőt Schwemmberg-re.  A gps 
szerint van egy kis átkötő út északra a Dachsteini útra… na nem mintha nem jártuk volna be 
az elmúlt napokban oda vissza..de hát új szakaszokat mindig fel kell deríteni.                               
 Sajna a legmagasabb ponton már le van zárva egy parkoló után.  Én leülök csodálni a 
 panorámát, Laci elmegy felderíteni a környéket gyalog. Pár hegymászó tehénke érkezik, 
 jól megnézik  a motorokat.  A közeli hüttéből vagy tucatnyi 5-8 éves forma kisgyerek sza-
lad ki és lelkesen kergetik a bocikat, folyamatosan valami német mondókát üvöltve (lehet hogy 
a boci-boci tarkát?) .. néha pedig visítva rohannak el ha valamelyik retinens boci rájuk” múú”-
zik. Lassan ránk esteledik, itt fenn a hegyen bizony már érezni, hogy csak nyárvége van 
akármennyire kánikulaiak is a nappalok. Gurulunk a szállásra, ezúttal már tényleg csak szépen 
lassacskán.. levezető szakasz már ez.  Este beszélgetünk kicsit és összecsomagolunk más-
napra.. indulni kell haza. 



Talán pont így volt ez jól kitalálva, reggel már nem  
az elmúlt napok napfényes reggel fogad..akár még 
 esőt is kaphatunk.  Jól bereggelizünk, Vadvirág  
hoz fóliát hogy csináljunk szendvicseket az útra  
(na ilyen se volt még Au-ban…mondjuk Erdélyben igen).  
Felmálházzuk a motorokat, elköszönünk vagy  
tizenkétszer..aztán egyszercsak elindulunk. Volt egy-két  
terv, hogy ne arra menjünk haza amerről jöttünk..  
de most már nézni kell a felhőket is, és azok elég 
 egyértelműen mutatták, hogy jobb a legrövidebb utat választani.  
Megaztán a Wildalpeni szakaszt nem fogjuk megunni attól hogy pár 
nap alatt egyszer oda meg egyszer vissza megyünk rajta.Szerintem 
akkor se ha naponta ötször tehetnénk meg ezt..  
(most hogy írom ezt december van, süvölt kinn a szél és 
farkascsavargatóan hideg van .. na most azt is meg merném kockáz-
tatni, hogy napi hatszor sem unnánk meg). 
 

        Mariazell-ban megállunk a Bazilikánál, részint mert 
        itt van motoros parkoló, részint pedig tudom, hogy i
       tt a kis étteremben minden pincér beszél magyarul… 
      Laci végre ne borjúbécsit egyen.Két 650-es GS is áll ott, két 
     amerikai hölgy bérelte Németországban, becsavarogják az Alpokat. 
    Nekünk még mindig nincs kedvünk egyenesen hazafele menni, még egy 
  hurkot beleszövünk az útba, megmutatom Lacinak a kedvenc pihenőmet a              
Raxi Alpokban a Schwarza köves partján, egy szinte függőleges sziklafal tövében. Na de innentől 
már tényleg nincs mese.. rá kell állni a pályára.. késő éjszakáig már csak monoton húzzuk a gázt.  
De akkor is.. ajándék volt ez a pár nap nyárvégén.Szöveg:MGP Fotók: Csele és MGP, további 
képek a www.barangolo.com-on 


