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1854. október 25. A krími háború sorsdöntő csa-
tája az angol könnyűlovasság tragikus támadásáról,
pusztulásáról lett híres-hírhedt. A többfelvonásos
csata utolsó epizódjában az Angliában sem igazán
népszerű Cardigan gróf félreértelmezett, esztelen
parancsot hajtott végre – sértődötten és elvakultan.
Balaklava térségében a könnyűlovasság katonáit
egyenesen nekivezette az orosz ágyúknak. Azok
pedig lőttek, ahogy csak bírtak, s az egyre szoro-
sabbra zárt, előrenyomulásra parancsolt egységek-
nek csak töredéke élte túl az öngyilkos hadmoz-
dulatot. A csatának két akkori mű is emléket
állított, s ezek együtt különösen nagy hatást gya-
koroltak a kor Angliájára: Lord Alfred Tennyson
költeménye, A könnyűlovasság támadása és Roger
Frenton fotója, A halál árnyékának völgye. 

Frenton hónapokon át követte fotósszekerével,

lóvontatású sötétkamrájával a hadmozdulatokat. 
Ő volt az első, a nagyközönséget az események nyo-
mán szinte azonnal elérő haditudósító, akinek me-
lankolikus, szemlélődő fotográfiái súlyos háborús
tragikumot hordoznak. A hazatérte után kiállított
több mint 300 fotója hihetetlen kordokumentum:
bár statikus felvételek, de kiválóan mutatják a har-
cok, ill. a háború embertelen közegét. 

Frenton ugyanakkor – a véges mennyiségben
magával vitt, törékeny üveglemezekre is tekintettel
– gondosan ügyelt a hatásos beállításokra, a kiváló
kompozíciókra. Világhírű minimalista képén a
könnyűlovasságot elpusztító ágyúgolyók mindent
megmagyaráznak és mindenkit elborzasztanak. Ám
a lövedékek jelentős részét a kiürült hadszíntéren
Frenton és segédei átrendezték, szétpakolták a ter-
vezett képmezőn: az út menti mélyedésből pél-
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SOMMERHIT 2013 — 2013.MÁJUS 25 - SZEPTEMBER 22. NYÁRI AKTÍVPROGRAM TAUPLITZALMON 2013
CSOPORTOKNAK 20 FÖ FELETT4 NAP — 3 ÉJSZAKA

€ 126 / fô € 280 / fô

8 NAP — 7 ÉJSZAKA
Félpanzióval (büféreggeli, 3 fogásos vacsora), 

1 x szauna + infrakabin.
Gyermekek a szülôk szobájában: 

6 év alatt ingyenes, 14 éves kor alatt —50%

Félpanzióval (büféreggeli, 3 fogásos vacsora), 
3 x szauna + infrakabin.

Gyermekek a szülôk szobájában: 
6 év alatt ingyenes, 14 éves kor alatt —50%

5 ÉJSZAKA — 4 NAPOS
SOMMERCLOU-KÁRTYÁVAL

€ 232 / fô

€ 165 / fô

3 ÉJSZAKA — RAFTING 
ÉS TÚRÁZÁS

Félpanzióval (büféreggeli, 3 fogásos vacsora),
2 x szauna + infrakabin.

A nyári „Sommerclou-kártya” belépést 
biztosít 14 különféle kirándulóhelyre 

Salzkammergut területén!
www.ausseerland.at/sommerclou
Gyermekek a szülôk szobájában: 

6 év alatt ingyenes, 14 éves kor alatt —50%

A program részleteivel kapcsolatban érdeklôdjön az alábbi elérhetôségeinken! 

Félpanzióval (büféreggeli, 3 fogásos vacsora), 
1 x szauna + infrakabin

1 x raftingtúra, 1 x vezetett négytavi gyalogtúra
Tauplitzalmon.

Családi raftingtúrával*
(Enns)

€ 179 / fôSport raftingtúrával*
(Salzach)

€ 235 / fôFelnött csoport

€ 188 / fôGyermek és ifjúsági csoport 
(szállás többágyas szobákban)

€ 98 /gyermek
Gyermekek a szülôk
szobájában: 6—15 év között

* Kisbuszos transzport igényelhetô a raftingtúrára (max. 8 személy)

dául jócskán felpakolták a kitaposott, tisztább te-
repre is, s így még drámaibb látványt értek el.

Napjainkban a balaklavai völgy békésebb, ám
korántsem érdektelen hely. A kopár mészkőterepbe
mélyen benyúló öböl fölött genovai eredetű erődto-
rony őrködik (a panorámakép innen készült), az
öbölkijárat szemközti oldalában tengeralattjáró-bázis
kijárata sötétlik. De működik az öbölben mészkő-

bánya, vasúti teherpályaudvar, személykikötő és
visszafogott üdülőközpont is. Hasznosítása – ha-
sonlóan a Krím félsziget látványos partvidéké nek
zöméhez – komplex, pedig közel egy évszázada Le-
nin még más terveket szőtt. „A Krímet népüdülővé
kell fejleszteni” – mondta 1920. december 21-én. 
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