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Zseniális szörnyek vagy szörnyű 
zsenik 2. – Antal Nimród A Viszkis 
fi lmjének margójára

A kilencvenes évek közepe három eseménysorozat miatt is maradt emléke-
zetes számomra Budapesten: diákéveim töltöttem a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola diákjaként, az Evitát forgatták, amelynek a producere Andrew G. Vajna 
két forgatás között bejött a főiskolára előadásokat tartani, és a „Viszkis” néven 
elhíresült bankrabló megjelenése. Ahogy teltek az évek, Ambrus Attila „csíny-
tevései” mint minden emlék, megszépültek. Arra is jól emlékszem, hogy abban 
a szürke átmeneti állapotban a szocializmusból a kapitalizmus felé kezdtek meg-

Rezumat (Monștri de geniu sau genii groaznice 2 - sau o notă despre Banditul Whisky-ului de Antal 
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În Budapesta anilor 1990 a apărut un personaj controversat, emigrat din Secuime, cu o viaţă dublă: jucător de hochei la 
un club local și spărgător de bănci cu aproape treizeci de lovituri la activ. După doisprezece ani de detenţie este eliberat, iar 
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Cuvinte cheie  banditul whisky; Ambrus Attila; Antal Nimród; fi lm maghiar despre spărgători de bănci

TÁRKÁNYI JÁNOS
PhD, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár/ Babeș-Bolyai Uni-

versity, Cluj
E-mail: tarkanyi@gmail.com

Abstract  (Genius monsters or terrible geniuses 2  – or a note about Antal Nimród’s  The Whiskey Bandit)
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jelenni a kereskedelmi tévécsatornák, (mára sok már nem is létezik közülük), és 
lépésről lépésre indult a harc a nézettségért (rating). A Viszkis-téma pont jól jött. 
A tévés média megtalálni vélte a nézettség növelésének egyik szerét, a gyanútlan 
néző pedig boldogan szegezte magát az aktuális híradások elé, hiszen a bank-
rablás témája csak távoli országokban előforduló, idehaza kivételesen hihetetlen 
témaként bukkant fel. A Viszkis aratott, az első híradások után helyenként már a 
néző együttérzését is elnyerte, hiszen egyfajta modern kori betyárként jelenítet-
ték meg, akinek tette nem okozott testi sérüléseket, haláleseteket. A közvélemény 
elkezdte azt sugallni, hogy íme, végre megjelent valaki, aki azt az igazságérzetet 
hivatott képviselni, ahol a „dúsgazdagtól” igenis nem szégyen elvenni. Az akkori 
híreknek és médiacikkeknek köszönhetően azonban sikeresen lehetett abszolvál-
tatni a rablás cselekedetét egy kis Rózsa Sándor-os utalással és ennek köszönhe-
tően az együttérzés kiváltásával a nézőkből. A Viszkis ügye (nehezen) lecsengett. 
Ambrus Attilát elfogták, elítélték, be is zárták. 2012-ben szabadult, nem sokkal 
utána a rendező felkereste, és elindult a  lmes produkció. A Viszkis  lm kapcsán 
azt írják, hogy „sosem árt, ha a rendező egyben a forgatókönyvíró is, megvolt a 
veszélye, hogy a sztori Amerikában végzi, viszont ennek a  lmnek egy magyar 
rendezőre volt szüksége, egy olyanra, aki jól emlékszik a korszakra, hogy milyen 
hatással volt az országra Ceaușescu halála, milyen lehetett milliónyi embernek 
beletörődnie abba, hogy a megfáradt középszerűségbe ragadtunk egy közép-eu-
rópai országban”. (Moe Moe: A Viszkis – kritika) Itt két helyzet van: először is 
az Antal Nimród-féle forgatókönyv problematikája, erről a kritika így fogalmaz: 
„(…) a  lm szinte összes hibája a forgatókönyvre vezethető vissza. Bölcsebb lett 
volna ezt nem egyedül Antalra hagyni, hanem egy társ-forgatókönyvírót ültetni 
mellé, aki jelez, ha logikailag valami nem stimmel, vagy a magyar közegben fu-
rán hat. (Például, amikor egy egyszerű postás produkál olyan motoros üldözést, 
hogy Jason Statham is megirigyelhetné tőle.) Akkor talán a történet mögöttes 
tartalmai is jobban kidomborodtak volna, mert így csak oda vannak kenve, nin-
csenek kidolgozva ezek sem. (Például az erdélyi magyarság vegyes tapasztalata 
az anyaországba való beilleszkedésben, vagy hogy miért drukkolt mindenki egy 
bűnözőnek a rendőrökkel szemben.) A sztori lekerekítését is segíthette volna egy 
pro   szakember, mert most „olyan, mintha egyszer csak kimenekülnének belőle” 
(Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok a buborék). Másodszor, egyedül 
Ambrus Attila volt tisztában a romániai diktatúra helyzetével, Antal a kilencve-
nes években került Magyarországra, gondolom valaki utánanézett a Ceaușescu-
rezsimnek, mert próbálták visszaidézni, de eléggé pontatlan lett. Igaz, a  lmnek a 
hetven százaléka a valós történet, de ez a „lozinkás”, propagandás árvaház-javító-
intézet kilóg a sorból. Úgyszintén a katonaság is. Tudjuk, hogy büntetett előéletű 
katonának a fegyvere a lapát, hogy magyar ajkú katonát soha nem állított a román 
hadsereg a magyar–román határra őrségbe. Csak az amerikai  lmekben lőnek 
az ország határa felé géppuskával, a határőr kiskatonák egyenruháján gyalogsági 
fegyverjelzés van, tankokkal nem védték a határokat, stb. Innen is hiányzik egy 
szakember segítsége, hacsak nem arra tippelt a produkció, hogy úgysem  gyel a 
néző a részletekre. Nem Antal Nimród által született újjá a magyar  lm, hanem 
a Viszkis által született újjá a magyar bűnözés. Ambrus Attilából nem a  lmes 
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téma, hanem a magyar kereskedelmi televíziózás, valamint az írott sajtó fara-
gott sztárt, de oka is volt rá, mert a kilencvenes években a Viszkis statisztika-
ilag háromhavonta kirabolt egy bankot. Erről pedig végre tájékoztatni lehetett 
a sajtótermék-fogyasztókat. A közvélemény meg főleg a tehetetlen rendőrökön 
szórakozott, mikor a tizedik bankrablás után sem kapták el. Antal Nimród, az 
amerikai születésű magyar származású rendező, szintén a 90-es években tanult a 
budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán, és – mint egyik vele készült in-
terjúból kiderül – az akkori sajtótermékekből, hírekből értesülhetett a Viszkisről, 
nem volt számára ismeretlen a téma: „(…) konkrétan csak arra emlékszem, ami-
kor elkapták, és utána megszökött. Amikor ezt hallottam, valakit fel is hívtam. 
Az nagyon belém égett, és el is határoztam, hogy a Kontroll után ez lesz a követ-
kező magyar  lmem”. (Szép Zoltán János interjúja Antal Nimróddal:„Rám szól 
a feleségem, hogy beszéljek otthon magyarul”) És ez így is lett. Innen tovább már 
nyugodtan említheti Sergő Z. András is kritikájában, hogy: „Csak idő kérdése 
volt, mikor kerül  lmvászonra Ambrus Attila ambivalens módon megítélt, köny-
nyen azonosítható archetípusokkal elmesélhető története, és némileg szerencsés 
állapot, hogy ez a Filmalap első nagy pénzszóró évében valósult meg. Az új éra 
öt legdrágább  lmjéből négy idén kapott premierdátumot (Kincsem, A Viszkis, 
Pappa pia, Budapest Noir), ez pedig azért mégiscsak következtetni enged trendre. 
Ahogy az is, hogy Csupó Gábor és Gárdos Éva után Antal Nimród a harmadik 
rendező, akit Vajnáék a tengerentúlról csábítottak haza”. (Sergő Z. András: Lehet-
tem volna oktató – A Viszkis)

 Mi kellett tehát a Viszkis történetének  lmfeldolgozásához? Egy ame-
rikai (magyar származású) rendező, egy magyar és három amerikai  lmmel a 
háttérben, és egy magyar (székely származású) bűnöző. Várhatóan egy amerikai 
 lm lett belőle, magyarul. De erre van még példa, hiszen ilyen A miniszter félrelép 

(1997), Szabadság, szerelem, (2006) melyeknek producere a nemrég elhunyt And-
rew G. Vajna, mindkettőt az amerikai  lmprérin is jártas Gárdos Éva vágta, az 
utóbbi forgatókönyvírója is. 

Érdekes észrevétel számomra a Viszkis  lm kritikai fogadtatása során az is, 
hogy a színészekén kívül egyetlen név hangzik el a kritika tollából, kiemelten az 
Antal Nimródé, pedig a stáblista igen hosszú. A már fentebb említett interjúban 
maga a rendező nyilatkozik a stábról is, arról, hogy mi mindent köszönhet a  l-
mezések során az operatőröknek, a kaszkadőröknek, akik nélkül mindez nem 
jöhetett volna ilyen szinten létre. „Az autós üldözések kimerítőek voltak. Nem 
lehetek elég hálás az akciókat kézben tartó Farkas Balázsnak, de enélkül a fantasz-
tikus stáb nélkül ő sem tudta volna így odatenni ezt a rengeteg akciót. A jéghokis 
bunyótól az autós motoros üldözésen és a rablásokon át a szökésig a kaszkadőrök 
kitettek magukért, de az operatőr csapat is elképesztő volt.” (Szép Zoltán János: 
Antal Nimród: Rám szól a feleségem, hogy beszéljek otthon magyarul). Ugyanis 
a  lmkritikusok is, akár a nézők többsége, nem tartják fontosnak a  lm végén 
hosszan felvonultatott stáblista tanulmányozását, az utómunkálatokban részt 
vett csapat megemlítését. Pedig az utómunka a forgatási idő többszöröse, egy-egy 
forgatás pedig több tucat ember feszített munkája. „Mintha körvonalazódna egy 
felfogás, mely szerint az amúgy is erős magyar  lmes területek (operatőri munka, 
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színészi játék, stúdiókban megedződött szakemberek) berobbantásához az ame-
rikai mentalitáson nevelkedett rendezők adják a gyújtózsinórt. Ez az álláspont 
pedig izgalmas, de némiképpen visszás: a hazahívó szónak most először, Antal 
Nimród esetében volt valódi értelme – jóllehet A Viszkis sem lett hibátlan alko-
tás.” (Sergő Z. András: Lehettem volna oktató – A Viszkis)

 A Viszkis  lmről írt kritikák egy része azonban kiemeli, hogy bölcsebb 
lett volna, ha egy tapasztaltabb forgatókönyvírót alkalmaznak. Érthető, hogy An-
tal Nimród ki akarta próbálni magát ezen a téren is. Rendezőként működött, első 
 lmje a Kontroll több díjat is elnyert. A forgatókönyvírással talán másképp sikere-

dett. Ami felróható a forgatókönyvnek, hogy túl messziről fut neki a történetnek, 
sok apró jelentéktelen részlettel van teletűzdelve, amelyek főleg az időt töltik ki. 
126 perc rengeteg, a főiskolán bejáratott „vágd újra rövidebben” elhangzó tanács/
mondás megfogadása itt is csodát művelhetett volna. „Antal ugyan a 2003-as 
Kontroll után ismét maga írta a szkriptet, de most már világosan látszik: sokkal 
jobb rendező, mint forgatókönyvíró. Nem elég mély karakterek, rosszul megírt 
párbeszédek jellemzik művét, amelyben fájó, de még a ’90-es évek sem elevenedik 
meg eléggé. Az évtized legnagyobb közéleti botránya csak akkor lehetett volna 
igazán élő, ha Antal Nimród kellően belehelyezi a korszakba. Megmutatja – akár 
több archív felvételben – a politikai környezetet, az épülő kereskedelmi médiát, 
a csalódást keltő rendszerváltást, és mindazt, ami hőssé és példaképpé tehette a 
rablót. Ehelyett csak mutatóba maradt néhány felvétel a korszak ikonikus TV-sé-
ről, Juszt Lászlóról.” (Sergő Z. András: Lehettem volna oktató – A Viszkis)

  Nem állítom, hogy a Viszkis egy elrontott  lm, de hossza miatt is unal-
massá válik. Összehasonlítva a Szállítmánnyal (Armored, 2006), észrevehető a 
különbség a másfél órás  lmidőbe sűrített cselekmény- és eseménysor, valamint 
a több, mint két órába pakolt események között. Ami szokatlan a  lm szempont-
jából, hogy egy dokumentarista jellegű életrajzi dráma és egy kissé retrósra vett 
akciókrimi műfajkeveredése fedezhető fel benne. A Viszkisnek a köztudatban a 
rablásai maradtak fenn, soha senki nem említette a gyerekkorát, meg erdélyi szár-
mazását sem, csak jóval később. A  lmnek ebből a szempontból három vonula-
ta érzékelhető, eleinte ködösen tálalva a gyerekkor, amit a kritika így fogalmaz: 
„Már az első percekben le akar minket nyűgözni, ezért mindenbe belekap: mutat 
egy kis bankrablást, egy kis börtönt, egy kis kihallgatást, egy kis sanyarú gyerek-
kort. Egytől egyig ki vannak színezve. Mint a mesében – mármint a modernkori 
mesében, vagyis a hollywoodi  lmekben – a szegény székely faluban mesebeli 
nagyanyó védelmezi a mesebeli paptól a mesebeli kislegényt, akinek aztán betop-
pan a mesebeli gonosz apukája, hogy mesebeli intézetbe dugja, onnan meg mese-
beli katonai iskolába kerüljön”. (Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok a 
buborék) Érthető mivel könyvlopásért a  lm szerint javítóintézetbe kerül. Ez kissé 
hihetetlen. Egyszerűen egy kiskorú bűnözőről van szó. Természetesen ezt sokáig 
lehet taglalni, hogy kinek/minek köszönhetően jutott ide. De ezek az okok nem 
mentik fel senkinek a viselkedését.  Nem találom megfelelőnek azt, hogy nehéz 
gyerekkora abszolválja bűntettének indíttatását. De erről maga Ambrus Attila 
is így nyilatkozik. A bukaresti magyar adás készítette beszélgetésen ugyanis az 
egykori Viszkis kihangsúlyozza, hogy nehéz gyermekkorának semmi köze sem 
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volt ahhoz, hogy bankrabló lett. (magyar adás: Vendégünk Ambrus Attila). De 
a köztudatban illik a Viszkist sajnálni, mert nehéz gyermekkora volt. Egy má-
sik nehezen elfogadható életrajzi eleme a  lmnek az, amint katonai dezertőrként 
szökik Magyarországra, gondolom pont abban az időben, amikor Magyarország 
már nem adta ki Romániának a szökötteket. A második vonulat a bűnöző Viszkis 
megjelenítése a  lmben. Rablásból van a legtöbb. „A Viszkis története nem csak 
azért ragadta meg a közvéleményt, mert Ambrus Attilánál izgalmasabb karaktert 
az elmúlt évtizedekben keresve sem találnánk, hiszen nem csak itthon, de kül-
földön is elég egyedi közhangulatról árulkodott az a tény, miszerint egy bűnözőt 
emelt a média piedesztálra, ezáltal kvázi „jónak” állított be egy bűnelkövetőt. Az 
embereket akkor és most is megosztja ez a téma, pláne, hogy napjainkban té-
vés interjúkat ad és még show-műsorokban is szerepeltetik. „Valóban ő lenne a 
modern kori Rózsa Sándor (ahogy ez a  lmben is elhangzik), vagy egy kisstílű 
bűnöző volt, aki nagyon jó volt abban, amit csinált?” (Moe Moe: A Viszkis) Mi-
után a sajtótól elnyerte becenevét, (amire nem büszke), hagyott is egy-egy whis-
kysüveget a tetthelyen. Egy vagány médiahős, aki kissé egoista, hiszen a sajtó így 
emlegeti: „A magyar Robin Hood: elveszi a gazdagoktól, aztán elissza”. (Zalaba 
Ferenc: A viszkis rabló balladája) Természetesen tetteit a barátnője, Kata családja 
is indokolja vagy akár menti: megfelelni annak a társadalmi rétegnek, ahonnan 
kinézik. Nem magáért, értük is rabol, és szinte elnyeri a néző szimpátiáját. A  lm 
e vonulata túl hosszú, emiatt még unalmas is. Ennek a műfajnak a ritmusa sok-
kal pergőbb kell, hogy legyen, itt ismét A szállítmány hozható példaként, ahol a 
cselekményidő rövidsége pergősebb eseménysort jelenít meg. A Viszkisben a sok 
 ashback, a hosszú ráérős cselekmény, a vizsgálótisztnél eltöltött üresjáratok nem 

teremtik meg azt a feszültséget, amely a néző ingerszintjét túllépné. Itt is a körül-
ményekre terelődik a téma, a motiváció a rablásra ott keresendő. Ezen második 
vonulat köti össze a múltat a  lmbeli jelennel, majd ezt követi a harmadik vonulat 
mindazzal, ami a börtönben zajlik. Itt sül el a  lmes berkekben közismert mondás 
szerint az ún. legendás puska a falról, ebben az esetben a kábelköteg megjeleníté-
sével, amelyre rátekint a főhős az irodába érkezésekor az első kihallgatásnál, majd 
később ez szolgáltatja a menekülés eszközét, amelynek segítségével sikeresen, de 
csupán rövid ideig megszökik a börtönből. 

 Az akciókrimi műfajának elmaradhatatlan része az autós vagy motoros 
üldözés. Ez utóbbi a tizenegyedik postarablás után történik, ahol maga a postai 
alkalmazott veszi üldözőbe MZ-jén (jó kis túlzás!) a robogóval elhajtó Viszkist. 
Ugyanolyan hihetetlen az autós üldözés is, itt is ugyanannyi eséllyel üldözik az 
Audival menekülő Viszkist egy Opel Astrával. Kissé esetlennek ható, de a magyar 
 lmekből annyira hiányzó és annyira nem szokványos, így akár bravúrosnak 

mondható kaszkadőrjelenetek sora teremti meg az üldözéses jeleneteit a  lmnek.
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Antal Nimród: A viszkis, 2017
autós üldözés
képkocka 1:25:31-nél

Összehasonlítás végett: (a rossz  ú mindig jobbra van!)

Antal Nimród: A szállítmány (Armored) 2009 – autós üldözés
képkocka 00:46:18-nál

Egyes kritikusok is megosztóan nyilatkoznak a  lmbeli akciójelenetekről: 
„A  lm legnagyobb erénye persze kétségkívül az akciókban rejlik. Látványos au-
tós üldözések, jól megkoreografált menekülések. Bár tudjuk, mi a történet vége, 
mégis belefeledkezünk, és széket markolva izgulunk. A fordulatok mind ott jön-
nek, ahol kell. S a szinte lehetetlen helyzetekből eliszkoló rabló olyan főhőse a 
 lmnek, akit öröm nézni. „A tipikusan 90-es évek kelet-európai közegében (ami 

mellesleg minden vizuális részletében gyönyörűen kivitelezett a  lmben) játszó-
dó, de váratlan fordulataiban mégis hollywoodi sztori nem válik egy amerikai ak-
ció  lm olcsó utánzatává, így önmaga paródiájává, hanem eredeti megoldásaival, 
és tűpontos kivitelezésével igazi szórakoztató élmény.” (Szikora Babett: A Visz-
kis ) „Máskülönben Antal Nimród nem ügyel annyira a hitelességre, legalábbis 
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olyankor, amikor pedig kivételesen mégis jó lenne. Persze nem az az igazán nagy 
probléma, hogy az 1,1 milliárd forintos költségvetésből nem tellett arra, hogy cgi-
jal eltakarják a kilencvenes évekbeli Budapest képein a pár évvel ezelőtt installált 
elektromos kijelzőt a villamosmegállóból, a 2001-es emlékművet a Kossuth tér-
ről vagy a mai bicikliutakat a  aszterről. Hanem az autós üldözésről, ami eleve 
olyan hatást kelt, mintha valaki fegyverrel kényszerítette volna az alkotókat, hogy 
márpedig itt nem lesz mozibemutató, amíg valaki ide nem rángat a bokájánál 
fogva egy Igazi Hollywoodi Jelenetet, Opel Astrákra cserélve az Audikat.” (Ko-
vács Bálint: Bennünket már egy bankrabló sem menthet meg). A Viszkisben pedig 
ilyen jellegű baki van elég, annál a jelenetnél is, ahol a két motoros rendőr indul 
el mellőle a villanyrendőrnél, a háttérben maradt ugyancsak eltakaratlanul egy 
fehér Dacia MCV. A lövöldözéses üldözéskor a szétlőtt, pörgő autó csomagtartó-
fedelére egy rövid részben elfelejtették odabiggyeszteni a lövések okozta lyukakat. 
Általánosan azt mondhatom, minden  lmben akadnak bakik, bármennyire is 
alaposan dolgoznak rajta a készítői. A legtöbbet persze észre sem vesszük, hiszen 
nem szembetűnőek, de maradjunk abban, s zárjuk le ezt a témát azzal, hogy csak 
az nem hibázik, aki nem is dolgozik. 

A Viszkis kapcsán, amit érdekesnek (és talán hitelesebbnek) tarthatott volna 
a néző, kihasználni annak a lehetőségét, hogy a kulcs  gura, Ambrus Attila köz-
tünk van, és átengedni neki a főszerepet. Gondolom, ennek erős morális akadályai 
voltak, de azért a taxisofőr szerepében majdnem tizenöt másodpercig láthatjuk:

Antal Nimród: A viszkis 2017 – Ambrus Att ila a
taxisofőr szerepében
képkocka 1:37:06-nál

Azonban a Viszkis is, mint minden  lm, amely elkezdődik, véget is ér. Jó 
dokumentarista játék  lmként egy tévécsatorna híradójával végződik, ahol öröm-
hírként közlik Ambrus Attila elfogását. Hogy mennyire követi a  lm a valós 
történeteket, nehéz eldönteni, nézőként, például kell vállalnunk, hogy ez inkább 
mese,  kció, még akkor is, ha részben megtörtént, s valóságos bűntett alapja szol-
gáltatja a  lm témáját. Teljes egészébe véve azonban a cselekmény gyakran leül, 
redundáns. Hossza miatt pedig visszaél a néző türelmével. A harmadik, egyben 
a  lmet záró cselekményvonulat a Viszkist bűnözőként kezeli, mintha ellensú-
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lyozni kívánná a rendező a  lm előző két vonulatában felvonultatott életrajzi ese-
ményrészleteket. Műfaján belül a  lm nem tűnik ki, semmi újat nem hoz, sok 
ilyen  lm készült már, de abban újító, hogy Magyarországon is lett bankrablós 
téma. „Szóval, ha akad a  lmnek egy olyan pro   forgatókönyvírója, mint amilyen 
felkészült rendezője van, akkor talán nem is lenne hiányérzetünk. Így sem veszett 
fejsze nyele, sőt, mindennek ellenére sok nézőt kívánunk neki. De a tanulságokat 
nem árt levonni, hátha tervez még szerzői (tehát személyes) műfaji  lmet Antal 
Nimród. Mert az tényleg szuper lenne, de most még a vérpro   műfaji  lm sem 
valósult meg maradéktalanul.” (Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok 
a buborék)

 Az amerikai és a magyar akciókrimi radikálisan különböznek egymás-
tól, főleg a  lmben, a bűnözés jellege is más, így A viszkis kicsit olyanná lett, akár 
Bacsó Péter A tanújában a magyar narancs: „picit sárgább, picit savanyúbb, de a 
miénk.” Hát legyen.

 Antal Nimród nevéhez különféle reklám  lmkészítések, videóklip-
forgatások köthetők, valamint  lmsikerek is, mint a 2003-ban forgatott Kontroll, 
amelynek csupán százmillió forintos büdzséje volt, (op. Pados Gyula), de sokfé-
le díjat hozott rendezőjének, többek között a cannes-i  lmfesztivál I  úság díját. 
2005-ben visszatért Los Angelesbe, a  lmes pályafutását Hollywoodban folytat-
va. Az első amerikai rendezése a Vacancy (2007) horror  lm volt, majd sikeresen 
szerepelt 2009-ben A szállítmány  (Armored) című  lmmel. Ebben olyan nevek 
vállaltak szerepet, mint  Laurence Fishburne,  Matt Dillon,  Jean Reno  és  Milo 
Ventimiglia. A 2009-es év nyarán megkapja a Predators (Ragadozók) című  lm 
rendezési lehetőségét is ahol szintén Pados Gyula operatőrrel dolgozik. A viszkis 
 lmje 2017-re készült el.
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