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volságot kell teljesíteniük 36 órán belül. 
Simonyi minden tekintetben ambíciózus 
alkotása öt sportolót követ végig: egy 
francia apát és a vele együtt versenyző 
fiát (miközben az anyuka autóval követi 
és segíti őket), egy német hölgyet, egy 
magyar úriembert és magát a rendezőt, 
aki már négy alkalommal teljesítette ezt 
a megmérettetést. A verseny és a futók 
fizikai és lelki állapotának bemutatásán 
kívül képet kapunk az egyes szerep-
lők múltjáról és motivációjáról is: a né-
met hölgy esetében a precízen kimért 
információvisszatartási stratégia egy já-
tékfilm dramaturgiáját idézi. A narratíva 
maga is játékfilmes ihletettségű, hiszen 
Joseph Campbell, a világhírű összeha-
sonlító mítoszkutató által Az ezerarcú 
hősben leírt „hős útjáról” van szó, amely 
valamennyi nagyvászonra álmodott 

mítoszremix alapját képezi 
(egyúttal pedig minden for-
gatókönyvíró-tanonc köte-
lező olvasmányának számít). 
Az Ultrában a változatos dom-
borzati és időjárási viszonyok 
a futóhősök tudatállapotaira 
rímelnek: külső és belső tá-
jakat barangolnak be, miként 
arról az alkotás szemléletes 
posztere is tanúskodik, amely 
egy emberi figurán belül áb-
rázol egy centripetális, önnön 
középpontja felé tartó ör-
vénylést. Ezen a befelé tartó 
spirálon futnak mind a sze-
replők, mind pedig a plakát 
apró figurái. Ahogy azt a ren-
dező mellett a másik magyar 
futó megjegyzi, ilyen extrém 
terhelés mellett állandóan 
határokba, küszöbökbe üt-
közik az ember: a saját belső 

küszöbeit szükséges átlépnie, amelyeket 
(Bulwer-Lytton kifejezésével élve) a „kü-
szöb őrzői” védenek. Mivel a hétköznapi, 
nyolctól-négyig rutinegzisztencia kizárja 
a lélek mélységeit és magasságait meg-
nyitó önbeavatás lehetőségét, ezért –  
jórészt tudattalanul –  az emberek külön-
böző felfelé (vagyis befelé), illetve lefelé 
(vagyis kifelé) tartó ösvényeket választa-
nak maguknak: önpusztító függőségek-
be és mániákba menekülnek, vagy mint 
az Ultra esetében, konstruktívabb for-
mába öntik az emberben rejlő elemen-
táris öntranszcendálási igényt. Persze az 
ultramaraton-futás is elmehet a görcsös 
teljesítménykényszer és az arrogáns 
nagyzolás irányába, de Simonyi munkája 
nem erről tudósít: őszinte együttérzés-
sel és meglepően sok humorral mesél 
az egyéni korlátok meghaladásáról és a 
küzdés heroizmusáról. A direktor sikerrel 
érzékelteti e grandiózus próbatétel nyer-
sességét és intenzitását a test fokozatos 
kisebesedésétől a szélsőséges érzelmi 
hullámvasúton át az ébrenmaradás vagy 
épp az éjszakai hegymászás nehézsé-
géig. És mindezt miért? Miután meg-
érintették a célt jelző spártai hoplita-
szobor lábát, a versenyzők nyereménye 
csupán egy babérkoszorú: nyilvánvaló, 
hogy itt belülről fakad a motiváció és 
mindenki kizárólag önmaga előtt bizo-
nyít. Vision quest (amerikai indiánok) és 
walkabout (ausztrál bennszülöttek) híján 
ez lenne a modern nagyvárosi ember 
kínkeservesen örömteli (vagy örömte-
lien kínkeserves) önbeavatási rítusa. 
Noha egy monoton tevékenységet do-
kumentál, az Ultra egy pillanatra sem 
válik vontatottá, amely elsősorban a jó 
arányérzékű struktúrának (versenyzői 
perspektívák, múltbéli életképek és 
gyönyörű drónfelvételek váltakoznak), 
a tehetséggel kiválasztott hétköznapi 
hősfiguráknak és a már említett szel-
lemes humornak köszönhető, amely 
néha olyan hatást kelt, mintha meg 
lenne írva. Kiváltképp üdvözlendő az a 
hír, hogy ez a kiemelkedő és inspiratív 
munka nemcsak az HBO-n lesz elérhe-
tő, hanem a magyar moziforgalmazásba 
is bekerül majd.

ULTRA – magyar dokumentumfilm, 2017. Ren-
dezte: Simonyi Balázs. Kép: Hernáth Csaba, 
Lovasi Zoltán. Producer: Józsa László, Simonyi 
Balázs. Vágó: Thomas Ernst. Szereplők: Simonyi 
Balázs, Szabó Béla, Táncsics Judit. Gyártó: HBO 
Europe, Speakeasy Project, Anemon Produc-
tions. Forgalmazó: Mozinet. 83 perc.

Simonyi Balázs nem viccel, amikor a 
futásról van szó: 2008 óta űzi ezt 
a sportot, futással foglalkozó saját 

blogot ír (nemaze.blog.hu), írt egy hosz-
szú esszét a futófilmekről a Filmvilágba 
(2015/10), és előadást is tartott már a 
témában (A futás mint tevékenység és 
filozófia – Vírus klub). Eddigi tévés do-
kumentumfilmjeiben nem foglalkozott 
még a kérdéskörrel, a Tour (2009) című 
rövidjében viszont érintette már a moz-
gást az álmodozó Anti személyében, aki 
közel kétszáz kilométert tervezett bicik-
lizni egy hegyi szakaszon. Az HBO égisze 
alatt készített Ultra a szerző első egész-
estés dokumentumfilmje, amely leg-
kedvesebb szenvedélyét, a futást, azon 
belül is az extrém hosszútávfutást eme-
li a középpontba a Spartathlon névre 
hallgató, 246 kilométeres ultramaraton 
kapcsán. A versenyzőknek 
(köztük a rendező-színész 
Simonyival) ezt a brutális, 
Athén és Spárta közötti tá-

Ez Spárta!
TESZÁR DÁVID

ULTRA

SIMONYI BALÁZS ÉS VERSENYTÁRSAI HOSSZÚ FUTÁSÁRA MINDIG SZÁMÍTHATUNK. 
ULTRAMARATON-DOKUMENTUMFILM KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÁJAKON.

„Önnön középpontja 
felé tartó örvénylés" 
(Simonyi Balázs)



f i l m v i l á gf i l m v i l á g f i l m v i l á gf i l m v i l á g f i l m v i l á gf i l m v i l á g

t e l e v í z i ó  t e l e v í z i ó  t e l e v í z i ó  t e l e v í z i ó t e l e v í z i ó

50

találat, hisz úgy tartja a tűz közelében 
a szereplőket, hogy közben az idillinek 
hazudott életforma ellentmondásai is 
folyamatosan a felszínen maradnak.

A sorozat alkotói a második évad 
vége felé kezdtek igazán ráérezni, 
hogy a szerencsésen megtalált alap-
koncepcióban a fordulatos küldeté-
sekre és kölcsönös átverésekre húzott 
kémthriller mellett ott lappang egy kő-
kemény családi dráma lehetősége is. A 
valódi identitásukat a saját gyermeke-
ik elől is titkolni kénytelen Elizabeth 
és Philip Jennings kettős életének 
érzelmi problémái epizódról epizódra 
jobban áthatják az egyébként rendkí-
vül változatos akciókat. A személyes 
vonatkozások, a magánéleti nehézsé-
gek alapvetően befolyásolják, miként 
oldják meg a titkos feladataikat.

A privát és a szakmai szál összemo-
sása abból a szempontból is különle-
ges, hogy a közel két évtizede együtt 

élő házaspár kirakat-életét 
és múltját maga a KGB kre-
álta. Miközben a folyamatos 
lebukástól való félelem és 
a speciális munkával járó 
stressz valódi családdá ko-
vácsolja össze a szereplőket, 
az egykori személyiségü-
ket nem tagadhatják meg. 
A két főszereplő rendkívül 
komplex karakterét árnyalni 
és mozgatni valóságos juta-
lomjáték az íróknak, de a be-
szervezett mellékszereplőket, 
tartótiszteket, illetve a rájuk 
vadászó ügynököket is hatá-
sos konfliktusok feszítik.

Kifelé mindenki különféle 
szerepeket játszik és látszó-
lag minden rendben van, de 
a családok és barátságok 

hazugságokra épülnek, a munkahelyi 
csapatmunka mögött önös érdekek 
húzódnak. Az emberi kapcsolatok 
törvényszerűen torzulnak, különfé-
le célok és szándékok összecsapása 
és játéka mozgatja őket. Az elvileg 
jó csapatban játszók is ugyanígy vi-
selkednek és paradox módon még 
rosszabbul is járnak. A legalább egy-
másra számítani tudó házaspárral el-
lentétben a többiek végül magukra 
maradnak. A különféle machinációk a 
drámai feszültség fokozása mellett a 
nyárspolgári képmutatás elé is görbe 
tükröt tartanak.

A Foglalkozásuk: amerikai ráérősen 
szövögeti a szálait, sokat időz a kü-
lönféle karakterekkel és bizony nem 
mindig találja a megfelelő arányokat. 
Hol a szappanoperásabb melodrámai 
vonásai kerülnek zavaró túlsúlyba, 
hol a cliffhangerre kihegyezett akciók 
dominálnak, ám amikor e kettő végre 
egyensúlyba kerül, rendkívül masszív, 
erős sodrású epizódok születnek. A ne-
gyedik évadra a sorozat dramaturgiája 
már óramű pontossággal működik és 
a néző maga is cinkossá válik. A sze-
replők apró gesztusai és arcrándulásai 
fontosabbá válnak a kimondott szavak-
nál, az elkerülhetetlen vég felé szágul-
dó történet így válik egyre feszültebbé 
és sötétebbé. A sorozatba már csak 
azért is érdemes bekapcsolódni, mert a 
most következő hatodik évad az utolsó 
lesz, a sztori így nagyon komoly izgal-
mat és drámát tartogat.

A neokonzervatív Reagan-korszak 
kedves mintacsaládjának titkos élete 
azért lesz annyira érdekfeszítő, mert 
ha kicsiben is, de mi is folyamatosan 
kénytelenek vagyunk különféle álar-
cokat ölteni a külvilág felé. Még csak 
nem is kell olyan súlyosabb kérdések-
re gondolni, mint az elvárt társadalmi 
szerepek és a valódi személyiségünk 
súrlódásai. Aki kínosan ügyel az on-
line jelenlétére és a különféle közös-
ségi oldalakon megjelenő profiljára, 
annak nem nehéz együttéreznie a 
sorozat hőseivel annak ellenére sem, 
hogy orosz illegális ügynökök. 

FOGLALKOZÁSUK: AMERIKAI (The Americans) 
– amerikai tévésorozat, 2013-2017. Kreátor és 
író: Joseph Weisberg. Kép: Richard Rutkowski. 
Zene: Nathan Barr. Szereplők: Keri Russell 
(Elizabeth Jennings), Matthew Rhys (Philip Jen-
nings), Noah Emmerich (Stan Beeman). Gyártó: 
Amblin / DreamWorks.75x44 perc.

Nem is olyan régen, 2010 nyarán a 
szülinapi zsúrra készülődő Foley-
család ajtaját az FBI ügynökei 

rúgták be. A kisvárosi amerikai tiné-
dzserek átlagos életét élő Alex és Tim 
ekkor szembesült azzal, hogy a szüleik 
valójában illegális orosz ügynökök. A 
hajmeresztő sztoriban a CIA egyko-
ri munkatársa, Joseph Weisberg látta 
meg a tökéletes sorozat-potenciált és 
hozta tető alá egyik legjobb jelenleg is 
futó televíziós produkciót.

Az orosz titkosszolgálatok egyre lát-
ványosabb aktivizálódása kínzóan ak-
tuálissá teszi az épp ötödik évadánál 
tartó szériát, a Foglalkozásuk: amerikai 
(The Americans) mégsem emiatt méltó 
a figyelmünkre. Weisberg nagyon böl-
csen a hidegháború fagyosabb idősza-
kába, a nyolcvanas évek elejére he-
lyezi a történetet, sokkal feszültebbé 
varázsolva a szovjet ideológiában hívő, 
mégis tisztes amerikai nyárspolgár-
ként élő kém-házaspár és a mit 
sem sejtő gyermekeik hétköz-
napjait. Az álmos washingtoni 
kertvárosi helyszín pedig dupla 

Már a spájzban vannak
HUBER ZOLTÁN

FOGLALKOZÁSUK: AMERIKAI

KÉMKEDNI KÖNNYEBB, MINT FENNTARTANI A TÖKÉLETES AMERIKAI CSALÁD ÁLCÁJÁT.

„Múltját maga  
a KGB kreálta”  
(Kerri Russell)




