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Az utolsó métereken hágóvas és 
jégcsákány segítségével haladt 
előre, és július 20-án 12 óra körül 
felért a Matterhorn csúcsára Da-
rabont Eduárd francia társával. 
A kolozsvári alpinista a mászás 
nehézségeiről, további terveiről 
beszélt a Krónikának.

 » BEDE LAURA

C sodás érzés volt feljutni az 
Alpok legszebb és egyben az 
egyik legnehezebben mászha-

tó, négyezres hegycsúcsára – számolt 
be lapunknak Darabont Eduárd, aki 
múlt héten mászta meg a 4478 mé-
teres Matterhornot. A kolozsvári 
alpinista szerint a járványügyi kor-
látozások nem nehezítették a hatá-
rátkelést, repülővel utazott Svájcig, 
és az út teljesen akadálymentes volt. 
„Sem arra, sem visszafele nem szem-
besültem semmilyen problémával 
azonkívül, hogy nehéz volt a há-
tizsákom. De hát felszerelés nélkül 
nem lehet mászni” – jegyezte meg 
viccesen az autótechnikus, aki egy 
strasbourgi orvos barátjával indult 
az expedícióra. A hegy lábához érve, 

Zermatt városában úgy határoztak, 
hogy kiegyensúlyozottan, fi gyelme-
sen másznak, mivel a Matterhorn 
eddig már több mint 500 emberé-
letet követelt. „Semmi okunk nem 
volt a sietségre, ugyanakkor az idő 

jónak ígérkezett a következő na-
pokra is. A hegy svájci oldalról való 
megmászása AD fokozatú (megle-
hetősen nehéz), szóval nem gyerek-
játék. Néha egy-egy befúrt csavar a 
sziklában segített, de sajnos nincs 

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET ZÁSZLÓJÁT VITTE MAGÁVAL DARABONT EDUÁRD A TÖBB MINT NÉGYEZER MÉTERES MATTERHORNRA 

Kolozsvári csúcshódítás az Alpokban

Tisztelgés. Darabont Eduárd az igazi tapasztalatokat az Erdélyi Kárpát-Egyesület túráin szerezte
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sok belőlük” – részletezte Dara-
bont Eduárd. Hozzátette, a 4000 
méter magasságban található 
Solvay-menedékházban pihen-
tek egy napot, majd folytatták a 
mászást a csúcs felé. „Az utolsó 
métereken hágóvas és jégcsákány 
segítségével haladtunk előre: júli-
us 20-án 12 óra körül pedig a csú-
cson álltunk francia társammal. 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 
zászlója velem volt, mivel gyer-
mekkorom óta az egyesület tagja 
vagyok, és az igazi tapasztalatokat 
az otthoni túrákon szereztem, és 
vezetőiktől tanultam” – mutatott 
rá a hegymászó.

Arról is beszámolt, hogy a le-
ereszkedés sem volt könnyű. 
Ilyenkor a kötél használata nél-
külözhetetlen, és teljes fi gyelmet 
igényel. „Terveink között szerepelt 
még néhány közeli, 4000 méter 
fölötti csúcs megmászása, de elfo-
gyott az erőnk. Majd legközelebb. 
A hegyek ott vannak, megvárnak. 
Reméljük, hogy a világ helyzete 
javul, és akkor friss erővel és na-
gyobb lendülettel nekivágunk a 
Monte Rossa hegyláncnak is” – 
vázolta elképzeléseit Darabont 
Eduárd.

 » A hegymászó 
a jövőben szeret-
ne visszatérni az 
Alpokba.

 » PAP MELINDA

C risti Puiu román fi lmrendező is 
tagja a velencei fi lmfesztivál nem-

zetközi zsűrijének. A román fi lmes 
mellett Cate Blanchett zsűrielnökhöz 
még Joanna Hogg brit rendező, Ludivi-
ne Sagnier francia színésznő és Chris-
tian Petzold német rendező csatlako-
zik a szeptember 2-án kezdődő fi lmes 
seregszemlén, írta az MTI. A többek 
között az Arany Oroszlán díjról döntő, 
európai fi lmesekből álló zsűri tagja 
lesz Veronika Franz osztrák író-rende-
ző és Nicola Lagioia olasz író is.

A 77. Velencei Nemzetközi Film-
fesztivál lesz egyébként az első fontos 
fi lmes esemény a koronavírus-jár-
vány miatti korlátozások óta. A ter-
vek szerint szeptember 2. és 12. között 
rendezik a lagúnák városában, a ver-
senyprogramot a héten hozzák nyilvá-
nosságra.

Cristi Puiu rendező Lăzărescu úr 
halála (Moartea domnului Lăzărescu, 
2005) című nagy sikerű fi lmjével vált 
ismertté, mely a beteg hazai egészség-

ügyi rendszert mutatja be. Legújabb 
fi lmjét, a Malmkrog című alkotást a 
hétvégén kezdődő kolozsvári Transil-
vania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 
közönsége is láthatja, ezt a berlini fi lm-
fesztivál Encounters szekciójában 
rendezői díjjal jutalmazták. A 200 per-
ces román–szerb–svájci–bosnyák–
észak-macedón koprodukcióról kopro-
dukcióban készült Malmkrog története 
egy erdélyi udvarházban játszódik. Az 
egykori Apafi -birtokon annak új tu-
lajdonosai, a Rurkoviciok ünneplik a 
karácsonyt. Az öt vendég mintha öt 
különböző világból érkezne: egyikük 
vallásos könyvek kiadásával foglalko-
zik, ott egy katonatiszt és a felesége, 
de van köztük feltörekvő politikus és 
híres zongorista is. Hatalmasakat la-
komáznak, játszanak, miközben egyre 
nyilvánvalóbbá válnak a mindannyiu-
kat elválasztó kulturális különbségek. 
A fi lmről elismeréssel írt a nemzetközi 
sajtó: „felejthetetlen történelmi drá-
maként”, „majdhogynem riasztó ko-
molyságú alkotásként” jellemezte.

Cristi Puiu a velencei szemlén
 » KRÓNIKA

T ragikus fordulatot vett annak a 
nyolcéves kolozsvári kisfi únak 

az ügye, akinek az apjával együtt 
a hétvégén veszett nyoma: Takács 
Györgyöt tegnap holtan találták a 
nyomozók apja személygépkocsijá-
ban. A Kolozs megyei törvényszéki 
ügyészség szóvivője a Krónikának 
elmondta, az autót kedden dél kö-
rül fedezték fel a Tordaszentlászló 
közeli Oláhlétát és a Tordától nem 
messze fekvő Magyarpeterdet ösz-
szekötő út mentén. Mihaela Sfîriac 
közölte, a gyermek mellkasán szúrt 
sebet találtak, a feltételezések sze-
rint ez okozta az áldozat halálát. A 
nyolcéves Takács György apját nem 
találták meg, a férfi t nagy erőkkel, 
nyomkövető kutya bevetésével is 

keresi a rendőrség. Az ügyészségi 
illetékes kérdésünkre elmondta, 
a nyomozó hatóság emberölésre 
gyanakszik. További részletekkel 
ugyanakkor nem állt módjában 
szolgálni, ugyanis munkatársai a 
telefonbeszélgetésünk idején még 
mindig a gyilkosság helyszínén tar-
tózkodtak.

A gyermek eltűnéséről az édes-
anyja bejelentése nyomán bocsátott 
ki tájékoztatást hétvégén a rendőr-
ség. Takács György július 25-én késő 
este édesapjával együtt távozott, az-
óta nem látták őket, és az édesanya 
nem tudott kapcsolatba lépni sem 
gyermekével, sem annak apjával. 
Lapunk úgy tudja, hogy az elvált 
szülők közül az édesanya nevelte a 
gyermeket, aki az elmúlt időszak-
ban az apjával tartózkodott.

Holtan találták az eltűnt kolozsvári kisfi út

 » Az ügyészségi 
illetékes kérdé-
sünkre elmondta, 
a nyomozó ható-
ság emberölésre 
gyanakszik.

Apja gépkocsĳ ában bukkantak a gyermek holttestére tegnap dél körül a nyomozók




