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Eötvös Loránd nyomában

◼ 1. Első nyaralásunk Schluderbachban

2003. június 22. és 28. között feleségemmel egy hetet a déltiroli 
Schluderbachban töltöttünk. Indulás előtt néhány nappal az 
Internet Google keresőjébe beírtam a Schluderbach szót és a 
találatok között az első helyen ezt olvastam: 

„ Schluderbach látképe / Schluderbach látképe. Eötvös 
rendszeresen Schluderbachban (Carbonin, Olaszország ) 
töltötte ... Eötvös regurarly spent his summer holidays in 
Schluderbach. ... /www.elgi.hu/museum/taj11.htm - 2k ”. 

Kíváncsian kattintottam erre az első „találat”-ra és akkor 
találkoztam először az itt 1. képként szereplő felvétellel, 
amelyről kiderült, hogy közel száz évvel ezelőtt báró Eötvös 
Loránd készítette. 
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

Az internetes címből kiderült, hogy egy múzeumban 
vagyok és a virtuális teremőr, (Sőrés László) segítségével 
és kíséretével – elindulva a 

Virtuális Múzeum Főbejárat-ától 
(http://www.elgi.hu/museum/bejarat.htm) – végig 
szaladtam a „Múzeumi sétá”-n („Üdvözöljük az Eötvös 
Loránd virtuális múzeumban. Reméljük, a kiállítás 
elnyeri tetszését. … stb.”), de mivel túl sok időm nem 
volt, nem böngészhettem mindent végig. 

Természetesen már akkor ráakadtam Eötvös többi fotóira 
is, de nem nyomtattam ki őket, csak a honlap címét 
archiváltam, hogy majd vissza találjak a nyár folyamán és 
rögzítettem magamban azt a számomra is a meglepetés 
erejével ható újdonságot, hogy    (idézem):
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Eötvös Loránd nyomában

„Eötvös rendszeresen Schluderbachban töltötte 

nyári szabadságát. Ez volt hegymászó 

expedícióinak kiindulópontja is. ……” 

„ …. hegymászásai teljesen összefonódtak 

Schluderbachhal. 40 éven át egy és ugyanazon 

egyszerű kis vendégfogadóban, Ploner bácsi kis 

albergojában lakott. ……” 

És, hogy valahol ezen a környéken létezik egy 

Eötvös csúcs is.    Hol is van hát Schluderbach?
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Eötvös Loránd nyomában

◼ 2. Földrajzi-történelmi háttér

Sokan nem sejtik, hogy Olaszországnak van olyan 

vízfolyása, amelynek vize nem a Földközi-tengerbe (azaz 

Adriai-, vagy a Ligur-, vagy a Tirrén-tengerbe), hanem a 

Duna közvetítésével a Fekete-tengerbe ömlik.

Ennek kulcsa az, hogy az első világháború után Ausztria és 

Olaszország új határát a Duna vízgyűjtő területének déli 

határán jelölték ki a győztes hatalmak. De ez nem 

teljesen igaz, mert azzal, hogy Dél-Tirolt 

Olaszországhoz csatolták, vele együtt olasz földdé vált a 

nyugat-kelet irányú felső Dráva-völgy utolsó kb. 8 km-

nyi része, vagyis a Dráva forrásvidéke is …
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Eötvös Loránd nyomában

Dráva 
forrás
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Eötvös Loránd nyomában

Dráva forrás

Dráva
forrás

Piave

Boite
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Eötvös Loránd nyomában

… és egy kb. 12 km hosszú délkeleti irányú mellékvölgy is (az 
utóbbi a Sextener-Dolomitok északi lejtői, a Sextner patak 
völgye, a 3094 m-es Zwölferkofel oldalában eredő Fischlein 
patakkal együtt, amelyekkel még találkozni fogunk).

Fischleintal
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Eötvös Loránd nyomában

A fővölgy vízválasztója Innichen (San Candido) és 
Toblach (Dobbiaco) városkák között van, az utóbbi már 
kb. 2 km-rel a vízválasztó nyugati oldalán van, ahol a 
Rienz patak délről észak felé folyva nyugat-felé fordul. 
Schluderbach Toblach városkához tartozik, de kb. 14 
km-re délre van, a Rienz, majd a Popena patak patak 
mentén, a Höhlenstein völgy végén, a Dürren tó 
közelében. A Höhlenstein völgyben 1830 óta az egykor 
különösen fontos katonai és jelenleg gazdasági és 
turisztikai célokat szolgáló úgynevezett ampezzói 
országút mintegy 15 km hosszú déltiroli szakasza vezet. 
Ez köti össze Toblach és Cortina d’Ampezzo városokat, 
sőt 1921 és 1964 között még keskenynyomközű 
vasútvonal is volt a két város között. 
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Eötvös Loránd nyomában Höhlenstein völgy

Höhlenstein 
völgy

Temető

Schluderbach
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach vasutállomása valamikor az 50-es években
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach tehát a Höhlenstein völgy végén, a 
Dürren tó közelében, két völgy találkozásánál, három 
hegy szorításában van. A három hegy pedig: keletről a 
Monte Piano (2324 m), délnyugatról a Monte Cristallo 
(3216 m) észak-keleti nyúlványa, a 2775 m-es Monte 
Cristallino, északnyugatról pedig a Dürrensteinhez 
(2839 m) tartozó Strudelköpfe (2307 m) magasodik 
föléje. A Monte Piano az első világháborúban vált 
ismertté, mivel ezen a környéken súlyos harcok dúltak, 
amelynek nyomai (romos erődítmények, félig beomlott 
lövészárkok és alagutak) a mai napig fennmaradtak. 
Félúton Toblach és Schluderbach között van az első 
világháborús katonai temető, amelynek keresztfáin 
számtalan magyar név olvasható (némelyiken piros-
fehér-zöld szalag is látható). 
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Eötvös Loránd nyomában

A település közelében, mintegy 1 km-re délre keresztezi a 
Popena völgyet és 2,5 km-re nyugatra a Monte Cristallo 
(3221 m) és a Hohe Gaisl (Croda Rossa 3146 m) közötti 
Cimabanche nyeregben van jelenleg a Dél-Tirol és Veneto 
tartományok határa, amelyek azonosak a monarchia egykori 
déli határával. Ez a magyarázza Schluderbach és környéke 
szerepét az első világháborúban. A határ a Monte Pianaról 
kelet felé – a nem a legmagasabb, csak 2999 m, de mégis – a 
térség központját jelentő Drei Zinnen (Három Orom, Tre 
Cime di Lavaredo,) gerincén át a Paternkofel csúcsot érintve 
Zwölferkofelen át a szintén vízválasztó Kreuzberg hágó 
(1636 m) közelében éri el az osztrák határt. 

Innen, Schluderbachból a Popena patak völgye mögött a 
Cadini csoport 3 legmagasabb csúcsa (közte az Eötvös 
csúcs) látszik.
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach

Eötvös csúcs

Temető
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Eötvös Loránd nyomában

◼ 3. A nyaralás a Ploner-telepen
Tehát 2003-ban megérkeztünk Schluderbachba, az 

első mindjárt ez a szembeötlő felirat volt:

„Villaggio Turistico PLONER Feriendorf”.
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Eötvös Loránd nyomában

Piz Popena 3152 m
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

◼Másnap a Ploner üdülőtelep recepcióján érdeklődtem, 

hogy mond-e valamit az a név, hogy Eötvös Loránd, 

vagyis Baron Roland Eötvös, Physiker und Bergsteiger? 

Semmit. Hol van az Eötvös csúcs? Nem tudták. A 

Ploner név kapcsán azonban azt megtudtuk, hogy Ploner 

bácsi két lánya még él Svájcban és a 90-es években még 

minden nyáron 2-3 hetet itt töltöttek a tulajdonukban 

megmaradt kis egyemeletes épültben. A legközelebbi 

idegenforgalmi központ Toblachban van, (ahol Gustav 

Mahler 1908 és 1910 között több művet, így a 9. 

szimfóniát és a „Dal a Földről”-t komponálta) ott is 

érdeklődtünk Eötvös felöl, eredménytelenül. 
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Eötvös Loránd nyomában

Gustav Mahler 
Terem

Természettudományi 
Múzeum

Szálloda
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Eötvös Loránd nyomában
Más részről ennek köszönhettünk egy élményt, mert – duplán szerencsés 

véletlen – , hogy éppen azon a héten voltunk ott 2003-ban is, meg 
2008-ban is, amikor a Mahler Zenei Hetek keretében nemzetközi 
kórusfesztivál volt és így meghallgathattuk 2003-ban Kodály Kállai 
kettősét és Bartók Cipósütését egy dunaújvárosi kórus előadásában, 
amellyel óriási sikert arattak, 2008-ban pedig a a többi amatőr kórus 
műsorából kiemelkedve egy dél-koreai kórust. A Természettudományi 
Múzeumban pedig a Dél Tirolban 1991-ben talált  Ötzi, a jégember
(gleccser-múmia) történetét bemutató fotókiállítást néztük meg.
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Eötvös Loránd nyomában

Szerencsés módon azonban a recepció bejárata melletti 

falra függesztett felnagyított turista térképen éppen 

szemmagasságban rátévedt a szemem az Eötvös névre. 

Beazonosítottuk: ha szerencsénk van továbbra is, akkor a 

turista-telepünkről éppen látni lehet. Valóban megláttuk. 

Sőt, az apartmanunk nyitott erkélye ajtaján keresztül  

éppen a Cadini csoport 3 legmagasabb csúcsa, így az 

Eötvös csúcs is látható volt! A másik közeli, szállodákkal 

teli idegenforgalmi központ a Misurina tónál volt, ott 

minden üzletben, szállodában árultak képeslapokat. 

Hosszú keresgélés után találtunk egyetlen lapot, amelyen 

fel volt tüntetve: Cima Eötvös m 2837.
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Eötvös Loránd nyomában

Eötvös csúcs 2837 m
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
(igaz, a mellette lévő Cadin di S. Lucano csúcs adata hibás, 100 
méterrel magasabbra, 2939 m-re van a lapon megadva, de itt a kép 
általam már javítva van).
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Eötvös Loránd nyomában

A hét folyamán több túrát is csináltunk, bár minden nap késő 
délután, 6 óra tájban jött egy kisebb zivatar. A legnagyobb 
kirándulásunk az volt, amikor éppen a Misurina tónál jártunk, 
majd autónkat a fizető kapu előtti parkolóban hagyva 
kapaszkodtunk fel az Auronzo menedékházhoz és körbejártuk 
a Drei Zinnen kőtornyait. Akkor még nem tudtuk, hogy 
Eötvös Loránd nyomdokában jártunk. Ezen a napon majdnem 
pórul jártunk, mert visszaérve a menedékház közelébe a 
vártnál egy jó órával korábban sötét viharfelhők közeledtét 
észleltük délnyugat felöl. Szégyen a futás, de hasznos, lefelé 
kezdtünk futni. Mivel közben az eső is egyre jobban rákezdett, 
a meredek turistaút még lassú menetelésre is veszélyessé vált. 
Rátértünk tehát a menedékházhoz vezető autóút 
szerpentinjére, ahol mások is menekültek lefelé, de autóval. 
Egy német házaspár felvett minket, így mire elkezdődött a 
hatalmas jégeső, már a lenn parkoló autónk védő fedele alatt 
voltunk. Vagy negyedórán át ömlött a vízözön, szakadt a jég, 
és amire már enyhült a zuhatag, vastag jégszőnyeg borított 
mindent, de még a hazafelé vezető aszfalt utat is.
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Eötvös Loránd nyomában

Rifugio 

Auronzo

Cadini csoport
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Egy képeslap az Eötvös csúccsal
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Eötvös Loránd nyomában

◼ Fotó a Cadini csoportból (Internet)
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Eötvös Loránd nyomában

Eötvos maga tizenötszor volt …a Drei Zinnen csúcsokon és 

tizenkilencszer a Monte Cristallón. (Cholnoky Jenő 1944)
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Információs 

tábla a

Lavaredo 

menedékház 

(2344 m)

Melletti 

útelágazásná

l
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Eötvös Loránd nyomában

Tovább kellett közel félórát várnunk, amire a bátrabb 
külföldiek a Wartburgunknál sokkal jobb autókkal 
megindultak a jéggolyók ezrein csúszkálva és szabályos 
nyomvályút tapostak nekünk is az útra. Csendes esőben 
értünk haza és alig volt szárítanivaló ruhánk az 
esőkabátokat kivéve. Erkélyünkről pedig a gőzölgő erdő 
felett a tőlünk délkeletre eső ködös Eötvös csúcsban 
gyönyörködhettünk és – a felhők alól a már alacsonyan 
kibukkanó nap jóvoltából – a szivárvány íve alatt. A 
következő napon még egyszer eljutottunk a Drei Zinnen 
közelébe, ekkor a Dürrensee mellett elhaladva a Monte 
Piano és a Höhlenstein közötti Rinbon völgyben, majd a 
Schwarze Rienz patak mentén a Svábvölgyben 
(Schwabental) kapaszkodtunk fel 2000 m fölé.



39

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

◼ 4. Eötvös Loránd a hegymászó, a Dolomitokban

Itthon azután az Internet, az Eötvös Loránd Virtuális Múzeum 
feltárta mindazokat a titkokat, amelyeket jobb lett volna még 
indulás előtt megismerni. 

Ki volt Eötvös Loránd? Ezt olvashatjuk a Virtuális Múzeumban:

„Eötvös Loránd (1848-1919) a magyar tudománytörténet egyik 
legnagyobb alakja. Neve fizikai mértékegységet jelöl, több 
természeti jelenséget is elneveztek róla. Halála után 
intézmények sora vette fel nevét. Sokoldalú egyénisége 
elbűvölte kortársait. Még tudományos eredményeinél is 
büszkébb volt sport teljesítményeire, aminek elismeréséért 
rajongói az olaszországi Dolomitokban hegycsúcsot neveztek el 
róla. … Alig tizennyolc éves, amikor megmászta Európa 
második legmagasabb csúcsát, a Monte Rosa-t (4638 m). A 
hegymászás klasszikus korában nem maradt le a legjobb német 
és osztrák hegymászók mögött.
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Eötvös Loránd nyomában

Idősebb korában lányai is elkísérték túráira, akik szintén 
szenvedélyes alpinistává váltak. …

Hegymászó teljesítményei: Dél- Tirolban annyira 
ismertté tették a "magyar professzor" nevét, hogy 
1902-ben az egyik 2837 m magas csúcsot róla 
nevezték el Cima di Eötvösnek, azaz Eötvös csúcsnak. 
Baráti társaságban gyakran emlegette tréfásan, hogy 
büszkébb hegymászó sikereire, mint a torziós inga 
felfedezésére. Mint a Magyar Turista Egyesület 
elnöke, hosszú éveken át sokat tett a magyar 
természetjárás fejlesztése és népszerűsítése érdekében. 
… ”

◼ Adolf  Stois a "Die Erschliesser der Berge" című 
tanulmányában így ír Eötvös Lorándról:
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Eötvös Loránd nyomában

"A Dolomitok keleti részében már a 70-es évek végén 
fellépett egy hegymászó, aki oly rendkívüli sikereket ért el, 
ami őt a legjobbakkal legalábbis egyenrangúvá tette. E 
nagy hegymászó neve: Eötvös Loránd. Ő azon 
szerencsések közé tartozott, akit a szerencse oly sikerek 
eléréséhez segített, amelyek sok elődjének kívánság-

lajstromán ott szerepeltek."

És mit írtak 107 évvel ezelőtt az Eötvös csúcsról?

Álljon itt egy részlet az Eötvös csúcs első megmászója, a híres 
német alpinista Adolf Witzenmann (1872 – 1937), ( a 
Deutschen Alpenverein Pforzheimi Szekciója egykori elnöke) 
által 1902-ben írt  “Die Gruppe der Cadinspitzen in den 
Sextener Dolomiten” c. cikkéből (Zeitschrift des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereins. Band 33.) 
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„A Cima di Eötvös 2837 m.

( Eötvösspitze, a második legmagasabb vagy délnyugati Cadin-
csúcs). 

A csúcs, amely csak néhány méterrel alacsonyabb, mint a csoport 
legmagasabb pontja, amelytől a Nagy Csorba választja el, dél felé a 
Cadino di Maraja-ig leszakadó falával a csoport legnagyobb 
letörését formálja. Északnyugati és nyugati falai, melyek Nevaio és 
Forcella di Nevaio felé esnek, kevésbé magasak. Az Eötvös-csúcs 
azonban még ezen oldalak felől szemlélve is egyenrangú termetet 
mutat a Cima Cadin di San Lucano csúccsal. Ezt a csúcsot 
méltónak tartom arra, hogy a szép hegyek között az Eötvös nevet 
tartósan megőrizze, mivel névadója egy negyed évszázad óta 
kutatóként és felfedezőként tevékenykedik. E névhez kapcsolódik a 
Dolomitok leghíresebb csúcsainak - Cima Dodici, Cima Undici, 
Croda da Lago a Cadini csoport csúcsai - sokaságának első 
megmászása is. ….Az Eötvös-csúcsot a Cadino di Nevaio felőli 
oldalon először a szerző és a schluderbachi Josef Innerkofler 
mászta meg ez év szeptember 10-én. …” 
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◼ 1877. Piz Popena , 3152 m - Gruppo del Cristallo - második megmászása Merzbacherrel. 

◼ 1877. Cima Cadin di San Lucano, 2837 m  - Gruppo dei Cadini - harmadik megmászása, 
Eötvös volt az első nem tiroli aki megmászta. 

◼ 1878. Cima Dodici ( Zwölferkofel), 3094 m  - Dolomiti di Sestol - második megmászása 
Michael és Johann Innerkoflerrel. Az elsőként a két Innerkofler mászta meg 1875-ben. 

◼ 1878.07.19. Croda dei Rondoi (Schwalbenkofel), 2778 m  - Dolomiti di Sesto - első 
megmászása M. és J. Innerkoflerrel.  A második megmászást 34 év múlva hajtották végre! 

◼ 1878.07.20. Croda Rossa di Popera (Sextener Rotwand), 2788 m  - Dolomiti di Sesto - első 
megmászása M. Innerkoflerrel. 

◼ 1879.07.25. Cima Undici (Elferkofler), 3092 m  - Dolomiti di Sesto - második megmászása 
M. Innerkoflerrel és F. Happacherrel.  Az első megmászás 1878-ban M. Innerkofler
nevéhez fűződik. 

◼ 1879. Cima Bulla Nord, 2837 m  - Dolomiti di Sesto - első megmászása. 

◼ 1879. Új út a Cristallino d'Ampezzo-ra,3036 m  - Gruppo del Cristallo - a Forcella di 
Stauniesen át M. Innerkoflerrel. 

◼ 1879.07.26. Cima Una (Einserkofel), 2699 m  - Dolomiti di Sesto – első megmászása       
M. Innerkoflerrel. 

◼ 1884.07.19.  Croda da Lago északi csúcsának, 2709 m első megmászása
M. Innerkoflerrel.     Tizenegy nappal késõbb a csúcsot Zsigmondi Emil és Ottó 
testvérpár is megmászta, mégpedig hegyi vezető nélkül.                                                         
A csúcstól délre található hágó Eötvös nevét viseli (Forcella di Eötvös) 

◼ 1892.07.10. A Cristallino, 2786 m  - Gruppo del Cristallo - első megmászása Seppl 
Innerkofler vezetővel. 

Eötvös Loránd a Dolomitokban, 

eredményei a hegycsúcsok meghódításában
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◼ 1896.08.31. Cima Cadin di Misurina, 2651 m  - Gruppo dei Cadini - első megmászása P. és 

G. Siorpaes és J. Innerkofler vezetőkkel. 

◼ 1896.09.23. Croda Liscia, 2570 m  - Gruppo dei Cadini - első megmászása P. Siorpaes és J. 
Innerkofler vezetőkkel. 

◼ 1900.08.30. Cima Cadin della Neve (Schneekarspitze), 2751 m  - Gruppo dei Cadini -
harmadik megmászása. 

◼ 1900.09.15. Gemelli (Zwillinge), 2750 m  - Gruppo dei Cadini - északi csúcsának 
megmászása G. Siorpaes, A. Verzi és A. Piller vezetőkkel. 

◼ 1902.08.02. Campanile Antonio-Giovanni, 2710 m  - Gruppo dei Cadini - első megmászása 
egy új útvonalon G. Siorpaes és A. Verzi vezetőkkel. 

Eötvös Ilona és Rolanda eredményei a hegycsúcsok meghódításában: 
◼ 1884.08.09. Tofana di Rozes, 3225 m - Le Tofane - déli falának megmászása A. Dimai, A. Verzi és G. 

Siorpaes vezetőkkel. 

◼ 1900.07.21. Forcella della Neve  - Gruppo dei Cadini - hágóban levő sziklatű első megmászása (Eötvös 
Ilona és G. Siorpaes). a sziklatűt Siorpaes Fragele nevû kutyájáról Cima Fragele-nek nevezték el. 

◼ 1900.09.1. Campanile Antonio-Giovanni, kb.2710 m  - Gruppo dei Cadini - első megmászása A. Dimai 
és G. Siorpaes vezetőkkel. 

◼ 1901.07.18. Cima d'Auronzo, 2921 m  - Dolomiti di Sesto - első megmászása A. Dimai és A. Verzi 
vezetőkkel. 

◼ 1902.07.26. Az Il Gobbö torony  - Gruppo dei Cadini - első megmászása A. Dimai, G. Siorpaes és        
A. Verzi vezetőkkel. 

◼ 1903.08.04. A Torre del Diavolo, 2622 m  - Gruppo dei Cadini - megmászása ugyanezen vezetőkkel: a 
szomszéd toronyból kötél átdobásával, majd átfüggeszkedéssel. 

◼ 1908.08.11. A Grohmannspitze, 3111 m - Gruppo del Sassolungo - déli falának első megmászása          
A. Dimai és Summermatter vezetőkkel. 

Az egész család, azaz Eötvös Loránd, Ilona és 
Rolanda eredményei:
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Eötvös Loránd nyomában

◼ 5. Eötvös Loránd fényképei az Interneten
Eötvös Lorándról, a fotográfusról ezt olvashatjuk a 

Virtuális Múzeumban: 

„Szenvedélyes fotográfusként üveglemezekre készített 
fényképeken örökítette meg utazásait, tudományos 
expedícióit. Felvételei érdekes kortörténeti 
dokumentumok. 

A tájnak, különösen a sziklás hegycsúcsoknak ihletett 
fotográfusa volt. Művészi értékű felvételein 
kirándulásainak, hegymászó expedícióinak helyszíneiben 
gyönyörködhetünk. A majd 100 éves felvételek sokszor 
meghökkentően jó minőségben maradtak ránk.” 

„Ezeknek a felvételeknek a nagy része az olaszországi 
Dolomitokban készült. Hogy pontosan hol, azt sajnos 
nem tudjuk. Eötvös Loránd nemcsak fényképezte ezeket 
a csúcsokat, hanem a legtöbbet meg is mászta.” 
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Eötvös Loránd nyomában

„Eötvös fényképeinek helyszínei, és a rajta szereplő emberek 

neve néhány kivételtől eltekintve ismeretlenek. 

Ha Ön a képeket nézegetve ismert helyekre,  vagy 

esetleg személyekre talál,  kérjük,  hogy tudassa velünk.” 

A Virtuális Múzeumban a „Tájak” sorozatban 8 képet találunk 

(T1 –T8),  ezek közül csak kettőnél van konkrét megnevezés 

(T4 és T5), a többinél csak „Alpesi táj” szerepel, a „Hegyek” 14 

fényképénél (H1- H14) mindenütt csak a „Hegyek” szó 

szerepel. Ezeken kívül még négyzet-alakú sztereó képek is vannak.

A képek helyszínét tehát ott kell keresni, ahol Eötvös a 

hegymászó szenvedélyének hódolt.

Nézegessük hát a képeket:  

először azokat, amelyek helyszíne már ismert:



49A Misurina tó

Schluderbach

(Carbonin, Olaszország)

látképe a századfordulón      

Fényképek, amelyek  

helye már ismert. 

Két képnél van név a 

„Tájak” sorozatban:

Eötvös Loránd nyomában             

T4

T5
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Egy fénykép az internetről, 1890-ből.  Ez valóban korábbi, mint az Eötvösé.

Schluderbach látképe                           Eötvös Loránd nyomában
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Ez a 
színezett 
kép meg 
egyidős 
lehet 
vele.

Eötvös Loránd nyomában
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15 – 20 éve (1990 körül) készülhetett téli kép, a fák még kicsik

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach 2008-ban

(az épületet takaró fák már megnőttek).
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach 2008-ban – az új kép ugyanabban a pozícióban 
készült, mint a T4. Az új felvétel helye pedig nem más, mint a már 
említett egyemeletes ház, (még a Ploner lányok tulajdonában volt 
2003-ban) kis erkélye előtti tér, a faltól kb. 5 m-re, nyugatra. Talán 

ebben a házban volt a „Ploner bácsi kis albergoja?” 

Schluderbach 2008-ban1908-ban?
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Eötvös Loránd nyomában

Schluderbach, Ploner ház, - ez nem azonos a Croda Rossa kép földszintes 
épületével  (hátul a Rautkofel és a Schwalbenkofel, jobbra a Monte Piano)  
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Eötvös Loránd nyomában

A Misurina tó egykor …

…. és ma



57A "Tre Cime" a Dolomitokban 

Zwei Wölferkofel

Eötvös Loránd nyomában             

A Croda Rossa

Eötvös szenvedélyes fotográfus volt. 

Több száz (két-két képből álló)  

térhatású felvételt készített törékeny 

üveglemezekre, ebből látunk itt hármat.
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Eötvös Loránd nyomában A két jobboldali kép is 

ismerős, hiszen már láttuk 

őket, 

például képeslapon:

A felsőre a „Zwei Wölferkofel”

felirat  hibás, mert e hegy 
neve a térképek szerint

– könnyen beazonosítható –

nem Zwei Wölferkofel, hanem

ez a Zwölferkofel
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Eötvös Loránd nyomában

Az alsó kép valóban a 

Drei Zinne, onnan nézve, ahonnan az utolsó 
nap elindultunk, vagyis ahol a Höhlenstein 
völgyben a Rienzbe ömlik a Popena patak

A két jobboldali kép is ismerős, hiszen már láttuk őket,

például az Interneten:A "Tre Cime" a Dolomitokban 
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A „Tájak” sorozatban 6 kép 
„Alpesi táj” megjelöléssel:

És itt vannak a névtelen képek:                   Eötvös Loránd nyomában

T1

T2

T3
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És itt vannak a névtelen képek:                   Eötvös Loránd nyomában

T6

T7

T8
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Eötvös Loránd nyomában

Az itt látható Eötvös fénykép címe a Tájak 

sorozatban ez:  Alpesi táj 7. Ez nagyon 

ismerős volt, mert egy kápolna is van rajta.
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Eötvös Loránd nyomában

Ez a kápolna a Ploner apartman ház végénél, az út mellett ma 

is áll. Tehát ez a fotó is Schluderbachban készült!
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Eötvös Loránd nyomában

Nézzük csak a 

háttér hegyeit!

Tehát:  Schluderbach 

Eötvös Lorándtól

1908 (?)

Schluderbach 

2008-ban
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És itt vannak a további névtelen képek:      Eötvös Loránd nyomában

A „Hegyek” sorozatban „Hegyek” 
megjelöléssel 14 kép van:

H1

H3

H2 H5
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a sorrendet kissé megkevertük:

Eötvös Loránd nyomában       És itt vannak a további névtelen képek,

H4 H6 H12
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Eötvös Loránd nyomában   

És itt vannak a további névtelen képek: 

H7 H9 H11
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Alpesi táj 1 T1  Eötvös Loránd nyomában

A baloldali kép a Tájak
sorozatból azért ismerős, 
mert ezt a részletet a 3 
előző fényképen is 
felismerhetjük a Hegyek
sorozatból:

1

H9
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Eötvös Loránd nyomában

Ezt  a  hegyet  érdemes  megkeresni, mert  egyszerre 

4  ismeretlen  Eötvös  felvételt  azonosíthatunk  vele!

2

H7

3

H11
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Ezen  a  két  képen  is  ugyanaz  a  hegy  van!

És itt vannak a további névtelen képek:      Eötvös Loránd nyomában

H14H8
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Eötvös Loránd nyomában

Ez a két kép is azonos 

sziklatorony párról készült:

(H13)
távolabbról,

alacsonyabbról

(ezt sajnos

nem sikerült

megtalálni)

közelebbről,

magasabbról  (H10)

... „ide még egyszer el kell jutnunk” –döntöttünk még 2003-ban, de 
csak 2008-ban került erre sor.
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Eötvös Loránd nyomában

6. Újabb hét a Ploner-telepen 2008-ban

2008. június utolsó hetében jutottunk el ismét, (most már 

felkészülve kinyomtatott képekkel és digitális fényképező-

géppel), Schluderbachba. Az első meglepetést a sok virág 

okozta!   
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A völgyekben réti margaréta 
(Chrysanthemum leucanthemum), …

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
… sárga ibolya (Viola biflora),                  feketélő harangláb (Aquilegia atrata),

kanadai harangláb (Aquilegia canadensis) …

http://www.novenykatalogus.hu/rendszertan/?rid=8323&rfid=2
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… a fákon havasi iszalag  (Clematis alpina), alatta …

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

… hármaslevelű szellőrózsa (Anemone trifolia), …
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… antioxidánsokban és nyomelemekben gazdag vörös áfonya 

(Vaccinium vitis-idaea) is teljes virágzásban volt, ….

Eötvös Loránd nyomában
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… és megtaláltuk az itteni legnagyobb, legszebb orchideát, ez

a Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus).

Eötvös Loránd nyomában
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Fenn, 2000 m felett is sok virág várt ránk …

Eötvös Loránd nyomában

henye boroszlán (Daphne cneorum) 

alpesi kökörcsin 

(Pulsatilla alpina)
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Eötvös Loránd nyomában

… alpesi törpemák  (Papaver alpinum), 

pompás tárnics  (Gentiana clusii), …



81

Eötvös Loránd nyomában

… havasi magcsákó  (Dryas octopetala) …
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… és harangrongy (Soldanella alpina). 

Eötvös Loránd nyomában
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A programunkban elsősorban a Sextener-Dolomiten 

völgyeinek meglátogatása és a Drei Zinnen körbesétálásának 

megismétlése szerepelt. A toblachi turistaközpont 

meglátogatásával kezdtük, nem is eredménytelenül, mert a 

kórusfesztivál megnyitó hangversenye, az Ötzi gleccser-

múmia kiállítás megtekintése mellett az információs 

központban két prospektusban is megtaláltuk annak a 

hegyalakzatnak a képét, amely 4 Eötvös fotó azonosítását 

ígérte. A felvételekről kiderült, hogy a Fischlein völgy felső 

végét lezáró Zwölferkogel homlok-képéről van szó! A 

következő napi túránk tehát e völgybe vezetett. Innichen 

városkán, Sexten és Moos községeken áthaladva értük el a 

völgy alsó végét. A térképünk szerint a vögyben autóval a 

Dolomitenhofig lehet menni. 

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

Einserkofel 

2698

Sextener Rotwand 

2965

Elferkofel

3092
Zwölferkofel

3094

Már a falu széléről megláttuk a „hegyet”, balra az Elferkofel 3092 
m-es csúcsa van,  előtte a Sextener Rotwand 2965 m látszik, ezek 
takarják a 2998 m-es Zsigmondykpof-ot.

De jobbra kidugja a fejét az Einserkofel 2698 m is.
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Eötvös Loránd nyomában
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Ismerős nevek, Eötvösről olvastuk:

Eötvös Loránd nyomában

◼ 1878. Cima Dodici ( Zwölferkofel), 3094 m  - Dolomiti di Sestol -
második megmászása Michael és Johann Innerkoflerrel.                
Az elsőként a két Innerkofler mászta meg 1875-ben.

◼ 1878.07.19. Croda dei Rondoi (Schwalbenkofel), 2778 m  -
Dolomiti di Sesto - első megmászása M. és J. Innerkoflerrel.  A 

második megmászást 34 év múlva hajtották végre!

◼ 1878.07.20. Croda Rossa di Popera (Sextener Rotwand), 2788 m  -
Dolomiti di Sesto - első megmászása Michael Innerkoflerrel. 

◼ 1879.07.26. Cima Una (Einserkofel), 2699 m - Dolomiti di Sesto -

első megmászása  Michael Innerkoflerrel.

Ki volt Michael és Johann Innerkofler ?  

Egy képeslapot vettünk a Dolomitenhof parkolója pénztáránál:
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Eötvös Loránd nyomában
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A Dolomitenhof autóparkolójában 
már majdnem célba értünk, 
menjünk közelebb!

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

Ez már jobb, de kissé előre és 
balra kell menni!
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Eötvös Loránd nyomában

A Hotel Dolomitenhof mögött vagyunk, innen hátrább kellene menni!
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Tehát az Alpesi táj 1 itt készült, 

Eötvös Loránd nyomában

a H7, H9, H11 pedig a  Zwölferkofel északi homlokfala 
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… és mi ez a ház? 

Ez a Zsigmondy-Hütte …

Eötvös Loránd nyomában

… persze ma már 
átépítve.

… képeslapokon …
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De ki volt ez a „Zsigmondy”?

dr. Zsigmondy Emil (Bécs, 1861. augusztus 11. –

Meije, Dauphiné-Alpok, 1885. augusztus 6.),

bécsi orvos, a kémiai Nobel-díjas Richárd Zsigmondy, 

(akiről a Zsigmondy Hold-krátert elnevezték) testvérbátyja. 

Eötvös Loránd nyomában

Ő a XIX. század legnevesebb magyar 
hegymászója, mindössze 24 évet élt, 
de ma 8 helyen őrzi a nevét egy-egy

csúcs,

gerinc,

menedékház,

gleccser (Új-Zéland), …

sajnos a nevét sokszor rosszul írják

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1861
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_11.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1885
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_6.
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Eötvös Loránd nyomában
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Fischleinboden - Talschlußhütte 

2008. június 

közepén
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Eötvös Loránd nyomában
2007.10.12. A Cima Una (Einserkofel) katasztrófája, egy német házaspár 

felvételéről készített képeslapon (a Dolomitenhof parkolónál vettük).

A becslések szerint 60.000 m3 kőzet zúdult a völgybe. A völgyben a finom 
fehér por a talajon a mai napig megmaradt !!    



99

2008. június 26.

2007. október 12.
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Képek az internetről
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
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„Jómadarak”

2007. október közepén

(Fischleinboden-

Talschlusshütte)

2008. június 

26-án
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A megismételt Drei Zinnen körtúrához autóval mentünk fel 

az Auronzó menedékházig, az időjárás most is labilis volt.

Eötvös Loránd nyomában
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(Kép az internetről)
Eötvös Loránd nyomában
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Zwei Wölferkofel (?),
avagy Zwölferkofel

Eötvös Loránd nyomában

Nagyvárosi a 
forgalom?
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Eötvös Loránd nyomában             St Maria Ausiliatrice (2310 m)
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Eötvös Loránd nyomában

Pusztuló tornyok …                a sziklák között egy harangrongy
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Kleine Zinne (2857 m) délről, alulról. Hazatérve rájöttem, 
hogy Eötvös Loránd két felvételt is készített itt.

Eötvös Loránd nyomában
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H8                 Kleine Zinne kétszer 2008-ban

Eötvös Loránd nyomában
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H14

2008.-ban

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
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H6 Egy harmadik pedig a    Westliche Zinne (2973 m)

Eötvös Loránd nyomában
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a Westliche Zinne (2973 m) másképp

Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában
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Eötvös Loránd nyomában

◼ 1878.07.19. Croda dei Rondoi (Schwalbenkofel), 2778 m  -
Dolomiti di Sesto - első megmászása M. és J. Innerkoflerrel.   
A második megmászást 34 év múlva hajtották végre! 

Dreizinnenhütte
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Eötvös Loránd nyomában

Magyar turista csoport
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Eötvös Loránd nyomában

Magyar turisták a monarchia egykori határán

(Forcella di Mezzo 2315 m)           
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Eötvös Loránd nyomában

Esti búcsú a Három Orom (Drei Zinne) világától 



120Köszönöm a figyelmet!*
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Piz Popena, Monte Cristallo, Cima di Mezzo und Cristallino d'Ampezzo 

Eötvös Loránd nyomában            („lapzárta után”)

Az internetről: Dürrensee mit Monte Cristallo (3221 m).

http://www.m-klueber.de/f.php?tags=Monte%2CCristallo&page=1&photo=403892099
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Piz Popena, Monte Cristallo, Cima di Mezzo und Cristallino d'Ampezzo 

Eötvös Loránd nyomában            („lapzárta után”)

Eötvös L.:                                                                     T2            

Alpesi táj 2 Höhlenstein völgy a Dürrensee előtt
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Eötvös Loránd nyomában


