
9Krónika  2018. január 12–14., péntek–vasárnap KULTÚRA

Helyi és magyarországi művészek lépnek fel az Egycsillagú égbolt című rendezvénysorozaton

Indul a magyar kultúra hete Szatmáron

Idén is megszervezi a magyar 
kultúra hetét Szatmárnéme-
tiben az Ady Endre Társaság 

és a Harag György Társulat. Az 
immár tizenkettedik alkalom-
mal tartandó, Egycsillagú égbolt 
című rendezvénysorozatról az 
Ady Endre Társaság elnöke, Tóth 
Páll Miklós színművész elmond-
ta, a szombaton kezdődő, egy hé-
tig tartó program gazdag kultu-
rális kínálattal várja az érdek-
lődőket. A magyar kultúra hetét 
Szatmáron egyrészt a magyar 
kultúra napja január 22-i alkal-
mából tartják, annak emlékére, 
hogy a kézirat tanúsága szerint 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon tisztázta le a Himnusz 
kéziratát, másrészt Ady End-
re halálának évfordulójához, ja-
nuár 27-hez igazodva. A rendez-
vénysorozat címe, az Egycsilla-
gú égbolt Fényi István nemrég 
elhunyt nagykárolyi költő Köl-
csey Ferenc emlékére írt versé-
nek címe. Tóth Páll Miklós el-
mondta, az idei programsorozat-
ban többek közt színházi előadá-
sok, monodrámák, koncertek, 
kiállításmegnyitók, könyvbemu-
tatók szerepelnek, szatmári, on-
nan elszármazott, valamint ma-
gyarországi írókkal, művészek-
kel találkozhat a közönség.

Bereményi Géza író és Kocsis 
István drámaíró is jön Szatmárra

A program szombaton Les Pál 
nagybányai festőművész kiállí-
tásának megnyitójával kezdődik 
16 órától az Iparosotthonban, 17 

órakor Kocsis István szatmá-
ri születésű történész, dráma-
író A katarzis (emlékezés régi 
kollégákról) című írásának dra-
matizált változatát lehet megte-
kinteni. A történet a 70-es évek-
ben játszódik, és egy bemuta-
tó utáni éjszakát elevenít fel Ács 
Alajos színművészéknél. Sze-
replői a Harag György Társu-
lat volt színészei, előadják a tár-
sulat jelenlegi tagjai. Az előadás 
után közönségtalálkozót tarta-
nak a drámaíróval. Szombaton 
19 órától nyílik meg hivatalosan 
a magyar kultúra hete az Észa-
ki Színházban a Hagyományok 
Háza és a Magyar Állami Népi 
Együttes Tánckánon, Hommage 
à Kodály Zoltán című előadásá-
val. Vasárnap szintén a színház-
ban Kocsis István Jászai Mari (A 
megkoszorúzott) című drámájá-
nak hazai ősbemutatóját láthat-
ja a közönség az Ady Endre Tár-
saság és a Harag György Társu-
lat közös produkciójaként. Já-
szai Mari szerepében Kovács Ni-
kolett, rendező Tóth Páll Miklós. 
„Az Embert bizony a színház 
megvilágosítja... S a megvilágo-
sított ember győzedelmeskedik: 
önmaga felett és a mulandóság 
felett” – idézte a szervezők köz-
leménye Kocsis István Jászai 
Mariról szóló drámáját. Kedden 
Bereményi Géza írót látja ven-
dégül a rendezvénysorozat: a 
sokoldalú és nehezen beskatu-
lyázható alkotó minden irodalmi 
műfajt kipróbált. A szatmári kö-
zönség az Irén levele című elő-
adást láthatja, amely Bereményi 

Géza Legendárium című, 1978-
ban megjelent családregényé-
ben szereplő írás alapján ké-
szült. Irén csak egy levelet ír a 
testvérének, de közben elme-
séli az életét. Látjuk a visegrá-
di SZOT-üdülőt a sálat kötögető 
szobatársnőkkel, a gyömrői ház 
kertjében hallgatózó ismerőst, 
az árnyékos presszó törzsven-
dégeit, érezzük a 70-es évek sű-
rű hangulatát.

Az előadásban Újhelyi Kinga 
Jászai-díjas színművész alakít-
ja Vetró Irént, aki a Bereményi–
Cseh Tamás dalokból ismert. Pál 
Hunor több karaktert is megfor-
mál: egyszerre groteszk és vir-
tuóz, ahogyan időnként belép a 
történetbe, és jelen idejűvé va-
rázsolja Irén visszaemlékezé-
seit. Újhelyi Kinga és Pál Hunor 
a debreceni Csokonai Színház 
művészei, az előadást Lőrincz 
Zsuzsa rendezte. Az előadás 
után közönségtalálkozót tarta-
nak Bereményi Gézával.

Felolvasóest Ady emlékére

Szerdán a filharmóniában He-
gedűs Endre Kossuth- és Liszt-
díjas zongoraművész és fele-
sége ad hangversenyt. Pénte-
ken A szétszóródás előtt című 
felolvasóestre várják az érdek-
lődőket, részletek hangzanak 
el Ady Endre verseiből és pró-
zájából, valamint Makkai Sán-
dor, Szabó Dezső, Német Lász-
ló, Schöplin Aladár, Raffai Er-
nő és Kovács András Ferenc 
Ady Endréről írt tanulmányai-
ból. A produkció anyagát Tóth 
Páll Miklós állította össze. Ja-
nuár 27-én, szombaton Békés 
Csilla Mária szatmári születé-
sű, Svájcban élő író, pszichiáter 
Svájci börtönrács című regényét 
mutatják be. Szintén szomba-
ton a csíkszeredai Role zenekar 
Túl a szemen című Ady-emlék-
műsora szerepel a programban. 
A magyar kultúra hetét többek 
közt a Szatmár megyei hagyo-

mányos kultúrát megőrző és tá-
mogató központ, a szatmárné-
meti városi tanács és megyei 
tanács, a Harag György Társu-
lat, a Brighella Bábtagozat, a 
Bethlen Gábor Alap, valamint 
a szatmári református egyház-
megye támogatja. Tóth Páll Mik-
lós az Ady Endre Társaságról 
elmondta, tevékenységüket ma-
gyarországi pályázatoknak, ál-
landó szponzoroknak köszön-
hetően folytatják, ugyanakkor 
a szatmári városi és megyei ta-
nács is támogatja őket. Éven-
te szerveznek hagyományos-
nak tekinthető rendezvényeket, 
ilyen például gyermeknap kö-
rül a Tavaszkirálynő, májuski-
rály elnevezésű gyerekvetélke-
dő, de rendszeresen vendégül 
látnak Szatmárról elszárma-
zott írókat, művészeket, akik-
kel közönségtalálkozókat szer-
veznek.

KISS JUDIT

Számos szatmári és magyarországi művész lép 

fel a szombaton kezdődő, egy hétig tartó ma-

gyar kultúra hetén Szatmárnémetiben. Az Egy-

csillagú égbolt című rendezvénysorozatról Tóth 

Páll Miklós színművész, a szervező Ady Endre 

Társaság elnöke beszélt a Krónikának.

A Magyar Állami Népi Együttes előadása nyitja meg hivatalosan Szatmáron a kultúra hetét 

Hamarosan a romániai mozikban is vetítik A Viszkis című filmet
A romániai filmszínházak janu-
ár 26-án mutatják be a csíksze-
redai Ambrus Attila életéből ins-
pirálódott, A Viszkis című (ro-
mánul Banditul Whiskey) ma-
gyar játékfilmet. A 90-es évek 
legendás bankrablójának sztori-
ját, egy izgalmas élet látványos, 
vad üldözésekkel, akciójelentek-
kel teli történetét az immár le-
gendás Kontroll és a Predators 
– Ragadozók rendezője, Antal 
Nimród jegyzi. Amint a film is-
mertetőjében olvasható, a visz-
kis az, akit mindenki ismer, 
olyasmit mert, amit senki előt-
te, aki mindig egy lépéssel a 
rendőrség előtt járt, és aki min-
den bankrablása előtt megivott 
egy pohár viszkit. Ambrus At-
tila (Szalay Bence) félárván nő 
fel, zűrös kamaszkort és javító-
intézeti éveket hagy maga mö-
gött, amikor Erdélyből kalan-
dos körülmények között Ma-
gyarországra szökik. De az 
új élet nehezebbnek bizonyul, 
mint a régi. Egy hokicsapat ka-
pusa és szertárosa lesz, de to-
vábbra sincs pénze, se barátnő-

je, míg rá nem jön, miben jó iga-
zán. Egymás után fosztja ki a 
postákat, bankokat, utazási iro-

dákat. Egyre nagyobbakat ka-
szál, egyre éhesebb a sikerre, 
egyre többet akar magának, és 

új szerelmének (Móga Piroska). 
De az utolsó balhéja kudarc-
ba fullad, és végül a régóta nyo-
mában lihegő makacs nyomozó 
(Schneider Zoltán) kezei közé 
kerül, aki kíméletlenül szem-
besíti őt a tetteivel. A 126 per-
ces alkotás szereplői: Szalay 
Bence, Schneider Zoltán, Móga 
Piroska, Björn Freiberg, Csuja 
Imre, ifj. Vidnyánszky Attila, 
Oszter Sándor, Mertz Dáni-
el, Gazsó György, Klem Viktor, 
Kaszás Gergő, operatőr Szat-
mári Péter, látvány: Hujber Ba-
lázs, producer Hutlassa Tamás 
és Hutlassa Barnabás. „Rab-
lók, gyilkosok és egyéb váloga-
tott csirkefogók mindig bőséges 
táptalajt biztosítottak az alkotók 
számára, nincsen tehát abban 
semmi különleges, hogy a visz-
kiimádó tolvaj előbb-utóbb mozi-
ért kiált. Ráadásul nem árt ész-
ben tartani, hogy a 90-es évek-
ben rengetegen szurkoltak Amb-
rus Attilának, a rendszerváltás 
utáni ébredezésben üdítően ha-
tott egy erőszakellenes szegény 
erdélyi fiú, aki folyamatosan kö-

zépső ujjat mutatott a rendőrök-
nek” – olvasható a Filmtett.ro 
honlapon. Poták Zsóka kritikájá-
ban. A Viszkis rabló néven elhí-
resült Ambrus Attila Csíkszere-
dában született 1967-ben, édes-
anyja másfél évesen elhagy-
ta, és a nagymamája nevelte 10 
éves koráig. 1988-ban szökött át 
Magyarországra, miután bűnö-
ző életmódja miatt otthon kikö-
zösítették. 1994 és 1999 között 
közepes jégkorongkapus-karri-
ert futott be, főként az Újpesti TE 
csapatában. Posta- és bankrab-
lásai során – majdnem 30 alka-
lommal – több mint 142 millió fo-
rintot zsákmányolt. 2002-ben 17 
év börtönt szabtak ki rá, azon-
ban jó magaviselete miatt 2012. 
január 31-én, feltételesen sza-
badlábra helyezték. Nevét onnan 
kapta, hogy közvetlenül a rablá-
sok előtt, a helyszínekhez köze-
li kocsmákban 1-2 deci whiskyt 
ivott. Sajtóhírek szerint az egy-
kori jégkorongozó megnősült, 
kerámiakészítésből él.

KRÓNIKA
Móga Piroska és a Viszkist alakító Szalay Bence Antal Nimród filmjében 
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