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„KÖNNYEBB VOLT LEFUTNI A SPARTATHLONT, 
MINT MEGCSINÁLNI EZT A FILMET”
– SIMONYI BALÁZS AZ ULTRA CÍMŰ FILMRŐL –

Nem sportfilm, inkább közös szenvedéllyel megáldott emberek történetfüzére az HBO Europe legújabb, 

sorban a 15. saját gyártású dokumentumfilmje, az ULTRA. Négy évig készült, számos fontos fesztivált 

megjárt, sikereket ért el az HBO-n, és később 5 ezer feletti nézőszámot produkált a mozikban, ráadá-

sul esélyes az Európai Filmdíjra. Az ULTRA sikeréről, a készítés nehézségeiről és szépségéről, vagyis a 

könnyekről és a verítékről, valamint a fogadtatásról a 2017-es Spartathlonról éppen hazaérkező Simonyi 

Balázs rendezővel beszélgettünk.
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Hogyan és mikor született meg 
benned a gondolat, hogy elké-
szítsd ezt a filmet?
Ez egy többlépcsős folyamat 
volt. Tíz évvel ezelőtt kezdtem 
el futni, ami sorsfordító esemény 
volt az életemben. Rengeteg po-
zitívumot, egy egészen új világ-
látást, a hétköznapitól teljesen 
eltérő tapasztalásokat adott. A 
futóevolúciómban 2013-ban ju-
tottam el oda, hogy először el 
tudjak indulni a Spartathlonon, 
ami felemelő és kínzó élmény is 
volt egyben, és éreztem, hogy ezt 
meg kell osztanom, hogy beszél-
nem kell róla. Keresni kezdtem a 
megfelelő formát, amelyen ke-
resztül visszaadhatok valamit ab-
ból, amit ettől a sporttól kaptam, 
és amin keresztül kifejezhetem az 
engem feszítő dolgokat, melyek 
a futás révén felszínre kerültek 
bennem. Hiszen a futás csak lát-
szólag kikapcsolódás, valójában 

ez nem csak egy sport, hanem 
egy mélyreható lelki gyakorlat, 
terápia és szórakozás is. Egyál-
talán nem arra gondoltam, hogy 
a futás mennyire népszerű vagy 
trendi dolog, és akkor nosza, lo-
vagoljuk meg! Írtam róla, beszél-
tem róla, motivációs előadáso-
kat tartok róla a mai napig. De 
végül filmesként – adekvát mó-
don – filmben kezdtem gondol-
kozni, csak sokáig tartott, amíg 
túlléptünk a puszta sportfilmes 
kereteken. És hát kellett hozzá az 
ULTRA későbbi főszereplője Sza-
bó Béla is. A sors szeszélye volt, 
hogy az első Spartathlonomon 
egy hotelszobába kerültem vele, 
akivel végigélhettem a személyes 
tragédiáját, ott voltam mellette, 
amikor éjjel zokogott, hogy ismét 
kiesett a versenyből. Egy futónak 
a Spartathlon iszonyatosan fon-
tos megmérettetés, és ő ötödjére 
találtatott kevésnek. Béla a leg-

elejétől egyfajta motor volt, eleve 
az ő története megér egy filmet. 
Egy megszállott hobbista, egy 
kisember, aki nem adja fel, küzd: 
mindez nagyon szimbolikus.

Számos kisjátékfilmet, doku-
mentumfilmet rendeztél már. Ha 
összeveted az eddigi műveiddel, 
hova helyeznéd az ULTRÁ-t?
A legfontosabb az elmúlt 15 fil-
mes évemben. Elsősorban kö-
zönségfilmaztán kézjegy-film is. 
Ahogyan az elsőfilmes rendezők 
megpróbálnak mindent belepa-
kolni az első filmjükbe, úgy en-
gem is erőteljesebb motivációk 
mozgattak a készítés során, csak 
én nem feszültem rá, mert ponto-
san tudtam, miről csinálok filmet, 
és hogy mennyire igaz és öna-
zonos ez a vállalkozás. Egyben a 
futás szerelmes filmje is. Az ULT-
RA azt a nagyon egyszerű dolgot 
bogozgatja: miért futunk az élet-
ben, mi elől és mi után? És végül, 
bár nagyon személyes film, még-
is sokan tudnak vele azonosulni. 
Hiszen aki megnézi, még ha nem 
is fut, számos lelki kapcsolódási 
pontot találhat benne, és megis-
merhet a saját életével párhuza-
mos sorstörténeteket. Egyszerű 
a képlet: ha ezt a filmet egy hite-
les ember készíti el, aki ebben a 
szcénában otthon van, mint aho-
gyan én, akkor az a film őszinte 
lesz. Azt pedig a nézők is meg-
érzik, ha egy alkotás nekik szól, 
kommunikál velük.
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Hogyan választottad ki a szerep-
lőidet?
Abban biztos voltam, hogy nem 
akarok elitsportolókkal forgatni, 
nem érdekelt az élmezőny, nem 
érdekeltek az amatőr szinten is 
profi versenyzők, mert ők sokkal 
tudatosabbak, pozőrködőbbek 
annál, hogy képesek legyenek 
megnyílni. Nem akartam olyan fil-
met készíteni, amiben egzotikus 
állatként mutogatok extrémnek 
titulált embereket. A film szerep-
lői teljesen átlagosak, még ha a 
néző úgy is gondolja, hogy ő nem 
lenne képes ilyen teljesítményre, 
nem tudna ennyit futni. Nekünk 
ez a hobbink, ezt szeretjük csinál-
ni. Talán több kényelmetlenség-
gel jár, de valójában mégis telje-
sen normális szenvedély. Olyan 
karaktereket kerestem, akik alap-
érzéseket, történeteket reprezen-
tálnak. A stábunkkal lehetséges 
hívószavakat is összegyűjtöttünk 
azzal kapcsolatban, hogy ki mire 
használja a futást. Például prob-
lémamegoldásra, kompenzáció-
ra, menekülésre, kiemelkedésre, 
sikerélményszerzésre stb. Ezekre 
mind-mind megfeleltethető vala-
ki a filmben, illetve vannak kima-
radt szereplők, akik nem kerültek 
be, mert dramaturgiailag nem 
voltak beilleszthetők a kialakult 
filmbe.

Mennyire volt tudatos döntés 
eredménye, hogy te szereplője, 
sőt, főszereplője, kalauza lettél a 
filmednek?
Teljesen véletlenül kerültem be. 
Eleinte úgy gondoltam, hogy vé-
gig a háttérben leszek, és mint 
egy klasszikus rendező, kézben 
tartom és összerendezem a törté-
netszálakat. Aztán valahogy min-
dig rajtam teszteltünk mindent, 
mivel hosszú, két és fél évig tartó 
felkészülés előzte meg a 2015-ös 
forgatást. A verseny másfél nap-
ja hatalmas vállalás volt, mindent 
egy lapra tettünk föl, hiszen ha 
úgy alakult volna, hogy nem tör-
ténik semmi érdekes, akkor nem 
is készülhetett volna belőle film. 
És erre a forgatásra trenírozni 
kellett a stábot, rengeteg ultra-
távú versenyre, amin futóként 
amúgy is részt vettem, a stáb is 

elkísért. Rajtam tesztelték a tech-
nikát: éjjellátó, vízálló meg gör-
deszkás kamerákat. Visszanézve 
ezeket a felvételeket, láttuk, hogy 
szórakoztató is vagyok, meg ide-
gesítő, irritáló is, és kirajzolódott, 
hogy akár én is egy karakter le-
hetek, aki – ahogy fogalmaztad 
– egyfajta kalauzként bevezeti a 
nézőt ebbe a fura univerzumba,.

Mennyire volt fontos, hogy a 
szereplők célba érjenek a verse-
nyen?
Megjósolhatatlan volt, hogy ki fog 
célba érni, és ezzel kapcsolatban 
engem is értek meglepetések, és 
nem gonoszkodva mondom, de 
örülök, hogy nem mindenkinek si-
került, hiszen ettől nem lett holly- 
woodi dramaturgiája a filmnek.

Mekkora stábbal forgattál?
Az előkészítés során a háttértör-
téneteket egy 3–5 fős ministáb-
bal forgattuk, néha egymagam 
kameráztam. A versenyt egy kb. 
50 fős stábbal vettük föl, ami egy 
dokufilmnél nagyon szokatlan, hi-
szen ez inkább játékfilmes mére-
tű stábnak számít. De a film igé-

nyelte ezt, hiszen több szereplőt 
kellett kísérni 40 órán keresztül. 
Mindenkire jutott egy külön stáb 
autóval, sofőrökkel, operatőr-
rel és hangmérnökkel. Nagyon 
komoly logisztikát igényelt az 
egész. A vizualitás nagyon sok-
ban hozzátesz ahhoz, hogy a fil-
met pár perc után tökéletesen 
elfelejted, hogy egy dokumen-
tumfilmet látsz, mert a felépítése 

olyan, mint egy fikciós történeté.

Említetted, hogy ki kellett hagy-
nod szereplőket, karakterszá-
lakat. Mennyire a vágóasztalon 
dőlt el az ULTRA története?
Dokumentumfilmet csinálni 
olyan, mint csukott szemmel raj-
zolni. Valami vezeti a kezed, de 
bizonytalanságban csinálod. Ez 
egy olyan film, ami úgy készült el, 
hogy a rendező nem volt jelen a 
legfontosabb forgatáson. Vagyis 
jelen volt, de nem volt befolyása 
rá. Persze, ha nem futottam vol-
na, és rendezek, akkor sem tud-
tam volna egyszerre öt helyen 
lenni. Az előkészítés volt a leg-
fontosabb: az előforgatások, ku-
tatások, és a stábfelkészítés során 
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alakult ki a lehetséges dramatur-
gia és dőltek el a megvalósítást 
érintő kérdések. Aztán eljött a 
főforgatás, az a bizonyos 36 óra, 
és ehhez jött még hozzá Béla pri-
vát futása. Utána majdnem más-
fél évig vágtunk. Számos final cut 
született (végső vágat, amikor a 
film szerkezetkész, vagyis tartal-
milag már nem változik – a szerk.), 
amiről kiderült aztán, hogy még-
sem final. Volt rengeteg változat, 
zenével és zene nélkül, ezt vagy 
azt a szereplőt kihagyva, narráci-
óval vagy anélkül, de valahol meg 
kellett húzni a határt és el kellett 
engedni olyan részleteket, ami-
hez addig ragaszkodtunk – ezek 

nagyon nehéz döntések voltak. 
250 óránál is több nyersanyagunk 
volt, amit csak végignézni majd-
nem két hét. Ebből lett 84 perc, 

azaz a 99,5%-a kuka. Ennyi felvé-
telből ezer féle filmet, történetet 
meg lehet aztán vágni, az ember 
pedig törekszik a legjobbat létre-
hozni. És persze semmi garancia 
nincs arra, hogy ez tetszeni fog 
valakinek, nem bukunk meg vele, 
tehát nagyon vékony a jég.

Mit utáltál meg, a futást vagy a 
filmezést? Vagy mindkettőt?
Voltak pontok, amikor az ULTRA, 
de eleve a futás eluralta az élete-
met, és majdnem felzabálta azt. 

Hiszen foglalkoznom kellett vele 
úgy is mint sport, versenyekre 
edzettem, blogoltam róla, edző-
képzést csináltam a TF-en, köz-

ben elkezdtem írni egy könyvet, 
amit még ma is írok. És úgy is 
foglalkoznom kellett vele mint fil-
mes, de nemcsak mint rendező, 
hanem mint producer, szereplő 
és író is egy többnyelvű, nemzet-
közi koprodukcióban, ami az első 
nagyfilmem is egyben. Ez nagy 
vállalás. Napi szinten ez határoz-
ta meg az életemet, négy éven 
keresztül, ami nagyon sok volt. 
Rengeteg konfliktussal, áldozat-
tal járt a magam és mások részé-
ről is. És bár a futásnak van egy 
megtartó ereje, de a végén mégis 
arra gondoltam, hogy engem a 
futás rántott ki a depresszióból, 
de mi lesz akkor, ha már a futás 
miatt leszek depressziós?

Néztél futófilmeket, volt, ami ins-
pirált a készítésben?
Egyszer a Filmvilágba írtam egy 
hosszú cikket a futófilmekről, de 
igazából nem akartam, hogy bár-
mi befolyásoljon, az ULTRA miatt 
nem néztem tudatosan filmeket. 
Amúgy is mint a hobbija iránt 
érdeklődő futó tíz év alatt feltér-
képeztem ezt a szegmenst, és 
hát elég szegényes a felhozatal, 
illetve a színvonal. Nagyon kevés 
olyan filmet tudok mondani, ami 
sportfilm is, de túl is mutat azon és 
nem valami tipikus sportdrama-
turgiát követ. Talán a Tűzszeke-
rek vagy a Balczó Andrásról szóló 
Küldetés ilyen. Az egy csodálatos 
alkotás arról, hogy az embernek 
milyen mozgatórugói lehetnek a 
sport által. De rettenetesen poros 
dolognak is tűnhet, hiszen egy 
fekete-fehér filmen beszél végig 
valaki. Ezt a modort és szemlé-
letet a „hanyatló Nyugaton” már 
régen meghaladták, míg itthon 
még csak most kezdik felfedezni. 
Eleve a dokumentumfilmhez mint 
műfajhoz nagyon rossz asszociá-
ciók tapadnak: a néző fejében va-
lamilyen unalmasan csordogáló, 
hátrányos helyzetről szóló alkotás 
jelenik meg, mindez kézikamerá-
val felvéve, a húsbavágó realitást 
pedig időnként egy beszélő fej 
töri meg. Az emberek nem igazán 

„Vagy ezt a k***a filmezést, vagy ezt a k***a futást fogom a végére 
megutálni. Vagy mindkettőt!”
(ULTRA)
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szeretik, talán mert nincsenek fel-
készülve a valóságra. Nemzetközi 
viszonylatban egy kreatív doku-
mentumfilm úgy és olyan eszkö-
zökkel készül már el, ahogy egy 
játékfilm, és nem feltétlenül anya-
gi értelemben, hanem dramatur-
giai vonatkozásban, vízióban és 
forgatástechnikailag. Pont ezért 
az, hogy valami dokumentumfilm 
vagy játékfilm, már csak egy ad-
minisztratív címke, hiszen az al-
kotás számít. Ha leülsz egy film 
elé, az vagy elvarázsol, vagy nem.

Mennyi pénzből készült el a film?
Egyszer találtam egy folyama-
tosan pörgő számlálót a neten, 
ami Cristiano Ronaldo fizetését 
mutatta. Ez alapján az ULTRA a 
portugál focista négy napi fizeté-
séből készült (nevet). A finanszí-
rozás alakulhatott volna jobban 
is, ha azt nézem, hogy a film sike-
res lett, eljutott az Európai Filma-
kadémia shortlistjére (a kontinens 
Oscar-díjának tizenötös listája, 
előválogatás az esélyesekkel – a 
szerk.), és várjuk, hogy esetleg je-
lölik is Európai Filmdíjra, valamint 
rengeteg fesztiválon vetítik. Az 
ilyen típusú „duplafenekű” filmek, 
amik egy fontos, népszerű téma 
kapcsán beszélnek a témán jóval 
túlmutató dolgokról, sikeresek, 
vonzzák a nézőket, szívesen vetí-
tik a tévék, és szívesen fektetnek 
beléjük különböző filmalapok, 
akár fejlesztési, akár az utómunka 
fázisában. Nálunk mindez más-
ként alakult, mert mi hiába tud-
tuk, hogy az ULTRA nem csak 
egy sportfilm lesz, a döntésho-
zók mégis nagyon sokáig úgy 
tekintettek rá, hogy mivel futnak 
benne, sportfilm, s így nem akar-
tak beszállni. És mikor belátták, 
hogy tévedtek, már késő volt, a 
film elkészült. Ez a felületes ítélet 
az elejétől beskatulyázta a filmet, 
ahonnan nagyon nehezen lehe-
tett kitörni, és elmagyarázni, hogy 
ez több mint futás, a futás csak 
egy apropó. Ahogy a Star Wars 
sem a csillagászoknak készül, 
vagy A cápa sem a horgászok-
nak szól. Ráadásul ez egy nagyon 
ritka konstelláció, egy egészen 
egyedi szemszög, hogy a rende-
ző egyben szereplő is, aki kinn is 

van és benn is van egyszerre, aki 
ugyanúgy küzd és végig is csinál-
ja, amit a több szereplő. Fontos, 
hogy a Magyarországon elköltött 
forgatási pénzek után járó 25%-
os adóvisszatérítésen kívül ebben 
a filmben nincs állami pénz. Az 
HBO volt az egyetlen, aki kez-
dettől fogva mellettünk volt, bár 

az elején azért őket is győzköd-
ni kellett arról, hogy ez többről 
szól, mint egy verseny közvetí-
tése. Ez akkor sikerült, amikor 
egy megbeszélésre bevittem a 
koszorút, amit a Spartathlonon 
kaptam. Hiszen ott a célba érést 
csak egy koszorúval és egy po-
hár vízzel jutalmazzák. Ezt bevit-
tem és mondtam, hogy én ezért 
csinálom, engem ez motivál. Egy 

kezdő összeget kaptunk fejlesz-
tésre, amiből készülhetett egy 
próbaforgatás a 2014-es verse-
nyen, és ahol már forgathattunk a 
lehetséges szereplőkkel is. Végül 
zöld lámpát kapott a produkció, 
és nagy sokára elkészülhetett a 
film. Csak idézni tudom Hanka 

Kastelicovának, az HBO Europe 
dokumentumfilmekkel foglalkozó 
vezetőjének szavait, aki többször 
elmondta, hogy nálunk kemé-
nyebben dolgozó és megszállot-
tabb stábbal pályafutása során 
még nem találkozott, ami egy 
hatalmas dicséret. Nagyon össze-
dolgoztunk az HBO csapatával, 

mert mindannyian hittünk ebben 
a filmben. Nem voltunk úgy ele-
resztve, de nem bánkódom, mert 
több pénzből sem lehetett volna 
jobb a film.

Hogyan alakul az ULTRA hazai és 
nemzetközi fogadtatása?
Mindenkinek kívánom, hogy ilyen 
abszolút pozitív fogadtatásban 
részesüljön a filmje a szakma, a 

sajtó, de főként a nézők részéről. 
Három A kategóriás, nagy feszti-
válon volt a versenyprogramban, 
erre jött még az Európai Film-
díj-jelölés. Az itthon általában 
elhanyagolt marketinget mi is, 
és az HBO is nagyon komolyan 
vette, rengeteg felületen elértük 

Moziban eddig 5510 néző látta a filmet.
(Forrás: filmforgalmazok.hu, 2017.október 19-i adat.)
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a közönéget, és sok extra tartal-
mat kínáltunk nekik a film mellett. 
A helyi HBO-csapat kitartó mun-
kájának köszönhetően az HBO 
GO-n már a bemutató hónapjá-
ban az egyik legsikeresebb hazai 
dokumentumfilm lett, de nagy 
mozis sikerfilmek nézettségét is 
sikerült felülmúlnia. Állítólag már 
az első héten elérte, sőt felülmúl-
ta az amúgy sem alacsony né-
zettségi célt. Nemzetközi szinten 
a filmet bemutatták az HBO eu-

rópai országaiban is, így látható 
volt például Lengyelországban, 
Romániában, Csehországban, 
illetve az adriai régióban is. Rá-
adásul ezekben az országokban 
is megvan a hagyománya a do-
kumentumfilmezésnek, és a helyi 
HBO elmondása szerint külföldön 
is jól fogadták a filmet. Ezenkívül 
eddig a finn és a belga tévében 
vetítették az ULTRÁ-t, valamint 
Görögországban országos for-
galmazásba került. Bőven vannak 

előttünk perspektívák, hiszen a 
futás egy népszerű dolog, min-
denhol van közönsége. Bízom 
benne, hogy sikerül majd bemu-
tatnunk még több országban a 
filmet. 

Mondhatjuk, hogy az ULTRA a te 
ars poeticád?
Abszolút. A szívem és a lelkem 
belekerült. Ez a film nem a nagy 
mű létrehozásának görcsös eről-
ködésétől izzadságszagú, hanem 

mert ténylegesen testileg és lel-
kileg is jelen vagyok a filmben, 
nemcsak egy külső nézőpontból 
fedezem fel ezt a világot. Min-
den igaz benne, mindent válla-
lok, minden őszinte és szerintem 
ezért is szeretik. Persze ez művé-
szileg egy nyomasztó örökség is. 
Mert hogyan tudom ezt megha-
ladni?

Tovább tudsz majd lépni az ULT-
RÁ-n és az azt övező sikeren? 

Képes leszel elengedni ezt a té-
mát és új filmet készíteni?
Nem fog kísérteni, én ezt lezárt-
nak tekintem, ennyit tudtam és 
akartam elmondani, ami szerin-
tem bőven elég. Ez egy komplex 
egész, nem érdemes mást hoz-
zá mérni, beleértve a követke-
ző alkotásaimat. A motiváció le-
het kérdés, hogy hogyan tudom 
másban is megtalálni ugyanezt 
a szenvedélyt, amivel ez a film 
elkészült. A film sikere rengeteg 
ember munkája, nem csak az én 
egotripem, és azért is lehetett si-
keres, mert nem megosztó téma, 
ráadásul sokan és egyre többen 
űzik a futást, és mindenkinek 
megvan a saját története, amit 
kicsit meg is talál benne. Nekem 
az a siker, ha az ember azzal fog-
lalkozhat, amit szeret. És az, ha 
valami soká lesz kész, de sokáig 
is kitart.

Meg tudod élni a sikert, amit az 
ULTRA fogadtatása adott?
Nagyon kevés eufórikus pillana-
tom volt. Aki ilyen megszállott 
filmezést folytat, az ki se lát se-
merre, csak kontrollmániásan ad-

„…azért mert valami önzőnek, öncélúnak vagy hiábavalónak tűnik, 
még nem feltétlenül rossz. Lehet motiváló is. Lehet akár értelme. És 
a futás ilyen. Tényszerű, egyszerű, és elvezet önmagadhoz.”
(ULTRA) 
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minisztrál és kreatívkodik, őrlődik 
és vágyakozik, megy előre két-
ségek és problémák közt, mert 
nagyon erős belső késztetése 
van. Nagyon kevés olyan pillanat 
adatik, amikor tényleg azt érzi, 
hogy érdemes ezt csinálni. Pél-
dául a premier napja ilyen pilla-
nat volt, vagy egy-két kegyelmi 
állapot a közönségtalálkozókon, 
vagy a visszajelzéseket olvasva. 
De leginkább csinálni kellett, ami 
napi szintű kemény aprómunka. 
És volt, hogy utáltam. Az biztos, 
hogy könnyebb volt lefutni két 
hete az ötödik Spartathlonomat, 
mint megcsinálni ezt a filmet.

Nagyon erős tételmondatok van-
nak a narrációdban, mennyi ideig 
és hogyan írtad meg?
Az utolsó pillanatban készült el. 
Sok minden kikívánkozott, de 
vagy túl sok volt, vagy pátoszos, 
vagy bicegő. Nehéz volt eldön-
teni, hogy most üzenjek a néző-
nek, vagy magamat képviseljem, 
mennyire lépjek ki abból, hogy 
én is egy szereplő vagyok? Na-
gyon érdekes kettős szerep ez 
számomra, és ennek artikulálá-
sát nehéz tehernek éreztem. A 
narrációból, akárcsak a vágatok-
ból rengeteg verzió született, de 

egyik sem tetszett igazán. Volt 
olyan is, hogy csak úgy mondo-
gattam fel magnóra a gondola-
taimat, hátha majd abból valamit 
kiszedünk, de ez sem működött. 
Arra is voltak ötletek, hogy egy-
általán ne legyen narráció, de 
ahhoz, hogy bevezessük a nézőt 
ebbe az ismeretlen ultrás világba, 

adni kell egy keretet, egy mankót. 
Már le kellett adni a kópiát, az 
utolsó hangkeverésnél jártunk és 
még mindig nem voltam elége-
dett, azt éreztem, hogy nem elég 
jó, túl közhelyes, vagy modoros, 
vagy nem a lényeget fogja meg. 
És a belső narráció nem olyan, 
mint egy adott forgatási szituáci-
óban elhangzó mondat. A narrá-
ciónak óriási tétje van, arról tudja 
a néző, hogy egy kreált szituáció-
ban születik, így minden szó meg 
van mérve. Nem lehet véletlen 
mondatokat mondani, nem le-
het mellébeszélni, egyszerűen és 
sallangmentesen kell fogalmazni, 
hogy önmagán túlmutasson. Szó-
val tényleg az utómunka legutol-
só napján, végső hangkeverés, 
kópialeadás előtt, amikor elment 
a hangmérnöki stáb ebédelni, én 
pedig ott maradtam egyedül a 
stúdióban, azt mondtam, hogy 
oké Balázska, most vagy soha. 
A határidő jó múzsa, és az egy-
szerű dolgokat végül is egyszerű 
kimondani, csak legtöbbször túl 
nagy feneket kerítünk neki. Nincs 
olyan mondat, amit lecserélnék. 
És ha valaki ebből elvisz magával 
valamit, annak én nagyon örülök.

Filmfotók: Csudai Sándor

ULTRA
A film öt ember múltját, érzéseit, gondolatait járja körül. Egyszer-
re nyomasztó teher és álom is számukra, hogy végigfussanak egy 
ultratávot, hogy feszegessék a határaikat, gyógyítsák a lelküket és 
megszabaduljanak a démonaiktól. A 246 kilométeres futás során 
az ULTRA bemutatja a főszereplők zsigeri gondolatait, rezdüléseit, 
valamint önmaguk megismerésének, fejlesztésének megrázó folya-
matát. Útjuk során eljutnak a teljesítőképességük határáig, és még 
azon is túl – szellemi és fizikai értelemben egyaránt. Valaki a hétköz-
napok taposómalmából próbál kiszakadni, valaki az öregedés ellen 
küzd, és vannak, akik a természetfelettit keresik, egy dolog mégis 
közös bennük: minden futó megízlelheti a halhatatlanságot, és meg-
tapasztalhatja saját halandóságát.
Rendező: Simonyi Balázs
Forgalmazza a Mozinet, valamint megtekinthető az HBO GO műso-
rán.
2017, HBO EUROPE

Simonyi Balázs (1980) filmrendező, fotográfus, színész, újságíró, 
atléta. Az ELTE magyar és filmelmélet/filmtörténet szakán diplo-
mázott, majd a Filozófiatudományi Doktori Iskolán szerzett PhD 
fokozatot. A Momentán Társulat improvizációs színház alapítója és 
2012-ig a társulat tagja, valamint ismert szinkronhang is. Ötszörös 
spartathlonista, négyszeres UltraBalaton és Ironman teljesítő. Húsz 
éve szaxofonozik, 2013 óta visz lakáséttermet, két fia és hat biciklije 
van. Többször elnyerte a Magyar Sajtófotó több kategóriadíját. Az 
ULTRÁ-n kívül számos dokumentum- és kisjátékfilmet jegyez.


