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Sipos István - Mr. 5000 km • A Presszó Annája: Söptei Andrea 

„A szöveg mindenkinek 
betalált" 

Szókészlet 
Már többször megpróbáltam elgondolni, hogy kivá-

lasztok magamnak egy bizonyos térrészt, egy darabkát, 
és megnézem, mi történik benne. Például abban a tér-
részben, ahol az előbb még a fülem volt, most egy olló 
csattog, aztán szalvétás szendvics úszik át, majd egy 
könyv lapjai, szellemtere foglalja el, de lehet, hogy va-
laki odaemel egy macskát a karmaival, és így tovább. 
Érdekesnek érdekes, de nem túl sok dolog jön ki belőle, 
mert a kiválasztott térrészben feltűnő elemeknek nincs 
életes, értelmezett dramaturgiája, koreográfiája. Ellen-
ben ha kamerával rögzítjük (felvesszük) ezt a teret s a 
belelépő elemeket dramaturgizáljuk, jó esélyünk van 
arra, hogy filmet készttünk. 

így történt ez a Presszó című új magyar filmnél is, 
ahol a rendező-operatőr felállított egy kamerát a 
presszó belsejében, s a forgatókönyvíró, Németh Gábor 
segítségével erre az állandó térrészre vitte be a sze-
replőket (kivétel ez alól a film elején látható presszó-
nyitás és a végén a presszózárás jelenete). Ha rögzített 
kameráról hall a magyar, lédús akciófilmekhez szokott 
közönség, máris vakargatni kezdi magát hátul. Vagy: 
kíváncsi lesz. Hogy is van ez, hogyan lehet mozdulatlan 
kamerával filmet csinálni? Ki, melyik eset. Annyi már 
az elején eldönthető, hogy bizony a forgatókönyv szö-
vegmezején áll vagy bukik a dolog. Itt áll. A nagyon 
szépen és finom kidolgozott párbeszédek éltetik a filmet, 
s ahogyan azt a szereplők a lehető leglazábban bele-
játsszak a kamerába. Olykor belekönnyezik, kinek mi-
lyen szerep jutott. 

Egyetlen mondatban összegezni - ahogy ezt ki szok-
ták facsarni az emberből -, miről is szól a film, nem 
akarnám, bagatell, elütni. Az viszont tuti, hogy akinek 
hiányérzete támadt ez ideig a filmek hétszavas szókész-
lete miatt, az itt kényelmesen lubickolhat. 

Podmaniczky Szilárd 

A trófeákért, bizony, küzdeni kell. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Csútsok, rekordok 
Sipos István (SZVSE) rekordokkal Irta be nevét az 

ultrafutók aranykönyvébe, ezeket vesszük most sorra. 
1990: az angliai Milton Keynesben 24 órás verse-

nyen (fedett pálya): 218,164 km. 
1992: a franciaországi Surgeresben a kétnapos via-

dal: 348,402 km. 
1993 (a csúcs év): hatnapos futás: 753,173 km: 1000 

km-es futás: 7 nap 23 óra 45 perc 23 másodperc, Sri 
Chinmoy 1000 mérföld (1609,344 km): 12 nap 22 óra 
52 perc 37 másodperc; 2000 km-es futás: 15 nap 23 
óra 8 perc 4 másodperc. Ezek egy New Yorkban rende-
zett verseny csúcsai. 

1994: megnyerte a világ leghosszabb futóversenyét, 
az USA-t átszelő Trans Americát (Los Angeles és New 
York között), 64 nap alatt 4709 km-t teljesítve. 

1996 vége: váratlanul visszavonul, de közli, hogy 
nem véglegesen... 

1998: 3100 mérföldes (4989 km) Sri Chinmoy viada-
lon majd egy napot javít Kelley világcsúcsán: 46 nap 
17 óra 2 perc 6 másodperc. 5000 km-en is új rekordot 
ér el: 46 nap 18 óra 38 perc 48 mp. Ezeken kívül még 
17 világrekordot (napi, 100 kilométeres és 100 mérföl-
des etapokra osztva) javított meg. Összesen 20 világ-
csúcsot tart jelenleg, s az 5000 kilométere valószínűleg 
Guinness-rekord is lesz. 

Ennek a filmnek fontos 
eleme, hogy igaz dolgok 
történnek emberek kö-
zött - ny i la tkozta la-
punknak Söptei Andrea, 
a Presszó című új ma-
gyar film főszereplője. A 
fiatal színésznő és Bar-
balics Péter, a film pro-
ducere a napokban járt 
Szegeden. Söptei Andrea 
- akit láthattak már a 
Melodrámában, a Feltá-
madás Makucskán és a 
Tiszazug című filmekben 
- a Presszó sajtóvetítése 
után szívesen állt rendel-
kezésünkre. 

0 A Presszó egyértel-
műen szövegftlm. Meny-
nyire mozdult rá, amikor 
elolvasta Németh Gábor 
író forgatókönyvét? 
- Nagyon rámozdultam. 

De mindannyian. A három 
lány korábbról már jól ismer-
te egymást, és megbeszéltük, 
hogy a szöveg mindenkinek 
betalált . Később kiderült , 
hogy a Presszó többi sze-
replőjének is bejött a dolog. 
Mindenkire stimmeltek a fi-
gurák. Sas Tamás rendező 
beletrafált, amikor a szerepe-
ket osztotta. 

• Egy színházban játszik 
filmbeli partnernőivel, 
Fullajtár Andreával és 
Kecskés Karinával? 
- Amikor a filmet forgat-

tuk, mind a hárman a buda-
pesti Katona József Sztnház 
társulatának voltunk a tagjai. 
Ők azóta is ott vannak, én 
azonban időközben elmen-
tem szabadúszónak. Az 
egyébként nagyon jó volt, 
hogy a filmben szinte csak 
„katonások" játszottak. így 
nem ment el egy csomó idő 
az ismerkedésre, a feloldó-
dásra. Ennek a fdmnek fon-
tos eleme, hogy igaz dolgok 
történnek emberek között, és 
nem lett volna előnyös, ha 
úgy kell ezeket a kapcsolato-
kat eljátszani, hogy zavarban 
vagyok a par tneremmel 
szemben. 

• A Presszóban nincs túl 
sok akció. A színészek a 
mozdulatlan filmfelvevő 
előtt úgymond kézzel-láb-
bal játsszák el a figurát a 
kávéházi asztalnál. Azt is 
mondhatnám, hogy a ka-
meramozgást a színészek 
valósítják meg. Mennyivel 
ró ez nehezebb feladatot a 
színészre? 
- A dolog nehezebb, de 

én sokkal jobban szeretem 
ezt a játékot. A filmre úgy 
készültünk, mint egy színhá-
zi előadásra. Két hétig volt 
olvasópróbánk, benn a film-
gyárban, egy teremben, egy 
asztal mellett gyakoroltuk a 

jeleneteket. A bedíszletezett 
helyszínre csak ezt követően 
mentünk ki. Ott megint vé-
gigpróbáltuk a jeleneteket, s 
az egészet felvettük videóra. 
Majd visszanéztük, hogy mi 
ez az egész, amit eddig csi-
náltunk. A forgatás, ahol a 
jeleneteket időrendi sorrend-
ben vettük fel, csak ezután 
kezdődött el. Bevallom, an-
nak a színészi játéknak, amit 
szeretek, nagyon kedvezett 
ez a fajta felkészülés. 

• Eddig hányszor látta 
magát a Presszóban? 
- Láttam magam a vágás 

után egy házi vetítésen, a 
filmszemlén és a televízió-
ban. Ja, és most, a Presszó 
szegedi bemutatóján is beül-
tem az utolsó fél órára. 

• Milyennek látta magát 
az első, a második, a har-
madik, illetve a negyedik 
alkalommal? 
- A szűk körű bemutatón 

effektíve rosszul voltam a 
vetítés után. Hihetetlenül fel-
kavart a dolog, mert úgy 
éreztem, mintha újraélném 
az egészet. A filmszemlén 
azért volt bennem az ideg, 
mert nem tudtam, hogyan fo-
gadják majd a nézők a fil-
met. A harmadik és a negye-
dik a lka lommal kr i t ikus 
szemmel néztem a teljesít-

ményemet, és egyre inkább 
azt éreztem, hogy bizonyos 
dolgokat másképpen kellett 
volna csinálni. De miért nem 
szólt a Tamás? A fenébe, mi-
ért így, miért nem úgy ját-
szottam ezt vagy azt a jele-
netet? Ilyen kérdések merül-
tek fel bennem. De ez buta-
ság. Talán nem is szabad 
most már többször megnéz-
nem a filmet. 

• Kapott visszajelzése-
ket? 
- Jók a kritikák, pozitívak 

a visszajelzések. Úgy néz ki, 
jó munkát végeztünk. 

• Söptei Andrea került 
már olyan helyzetbe, mint 
a filmbeli Anna? 
- Szerelmi négyszögben 

még nem, de háromszögben 
- tehát olyanban, amikor kö-
zösben van egy férfi - már 
voltam. Nagyon megszen-
vedtem. Egyébként is, na-
gyon megszenvedem a kap-
csolataimat, sok kudarc ért 
már. Szóval egyáltalán nem 
vagyok olyan, mint Anna. 
Épp ellenkezőleg. Rendkívül 
sok félelem, görcs és kétely 
van bennem. Szerencsére a 
közelmúltban találtam ma-
gamnak egy nagyon rendes 
és kedves pasit. 

Szabó C. Szilárd 

A Szegedi VSE atlétá-
jának, Sipos Istvánnak a 
neve összeforrt a külön-
leges sportprodukciók-
kal, a hihetetlennek tűnő 
távok lefutásával. Ami-
kor teljesítette (s persze 
megnyerte) a Trans 
Americát, azt hittük, ez a 
csúcs, ö viszont nagyon 
jól tudta: még koránt-
sem. Bár a legutóbbi 
3100 mérföldes viadal 
rövidebb, mint a konti-
nenst átszelő emberpró-
ba, de az elóbbin na-
ponta lényegesen többet 
kellett kocogni. A 3100 
mérföldhöz 46 nap 1 7 
óra 2 perc 6 másodperc, 
az 5000 kilométerhez 46 
nap 18 óra 38 perc 48 
másodperc kellett Sípos-
nak. Mindkettő új világ-
rekord. S ö már majd 
egy napja pihent, ami-
kor a trónról letaszított 
jenki Kel ley célbaért . 
„Mr. 5000 km-t" csodál-
ta a világ! 

- Ez a verseny nem olyan 
volt, mint a korábbi többna-
pos viadalok - kezdte törté-
netét Sipos István egyik-
hez sem hasonlítható. Két 
héttel a vége előtt már sokat 
gondoltam arra a pillanatra, 
amikor nem kell már maga-
mat a futással gyötörni. Na-
gyon megkönnyebbültem és 
boldog voltam, mikor végre 
célba értem. 

46 nap 
szépségei 

és szenvedései 

0 Hogyan viselt meg 
jobban, fizikálisan, vagy 
pszichikailag? 
- Teljesen kifutottam ma-

gam. Márti, a feleségem is 
azt mondta: nem látott még 
ilyen állapotban. Szinte járni 
sem tudtam, pár méter után 
le kellett ülnöm pihenni, s 
ebben a „rokkant" helyze-
temben nehezen ér te t tem 
meg: miként voltam képes 
napi 100 kilométert futni . 
Azt hiszem, sokat jelentett, 
hogy ott volt velem ez egész 
család, a kritikus pillanatok-
ban a szeretetük erőt adott a 
folytatásra, mintha egy látha-
tatlan szív-lélek akkumulá-
torra töltene fel... 

• Miként lehet egy ilyen 
embertelennek tűnő via-
dalra készülni, különösen 
majd másfél éves kiha-
gyás után? 
- Nem volt könnyű... Be-

csületesen edzettem, s azt 
fontos megjegyezni: a kiha-
gyás után nem olyan rögös a 
visszafelé vezető út, mint 
amikor egy kezdő teszi meg 
az első lépéseket. Kellett az a 
kis pihenő, szinte isteni su-
gallat volt, hogy leáll jak, 
utána feltöltődve, frissen tér-
tem vissza ebbe az testet, lel-
ket próbára tévő ultravilág-
ba. 

Bátorság, vagy 
vakmerőség? 
• Ha jól emlékszem, hir-
telen jött az a lehető-
ség, hogy indulhatsz a 
Sri Chinmoy Marathon 
Team által rendezett 
3100 mérföldes verse-
nyen. A visszatérést kö-
vetően pár hónappal 
nem volt vakmerőség, fa-
lánkság rögtön a „legzsí-
rosabb" falat után nyúl-
ni? 
- Valóban, alig egy hó-

nappal a rajt előtt határoztam 
a részvételről. Vakmerőség-
nek mégsem nevezném, nyi-
tott szívvel vártam a már is-
merős megpróbáltatásokat. A 

felkészültségem olyan volt, 
mint aktív koromban, hisz a 
visszavonulásom annyit je-
lentet t , hogy nem vettem 
részt versenyeken, de mo-
zogtam, csak kevesebbet, de 
rendszeresen edzettem. Nem 
is tudtam volna teljesen el-
hagyni a futást, mert az éle-
tem része. 

0 Lehet, hogy kötekedés, 
de azonnal egy 50 napos 
viadallal kezdeni... 
- A Trans America alkal-

mával már 64 napon keresz-
tül is „kocogtam", tehát tud-
tam, hogy képes vagyok a 
vál lal takra, s a győzelem 
sem merész álom csupán. De 
megnyugtatlak, nemcsak te 
vélekedsz tgy. New Yorkban 
többen meglepődtek, mikor 
feltűntem a rajtnál, s egy ki-
csit átnéztek rajtam. Leír-
tak... Ezek közé tartozott a 
világcsúcstartó amerikai Ed-
ward Kelley is, aki nagyon 
rosszul viselte a vereséget. 
Képtelen volt megemészteni, 
hogy a „szabadságról" beug-
rott társ legyőzi. 

• Miben nyilvánult ez 
meg? 
- Majdnem végig vezet-

tem, s amikor már 70 környi-
re (egy kör hozzávetólegsen 
800 méter volt, a szerk.) nőtt 
az előnyöm, érezhetően al-
lergiás lett arra, hogy újra és 
újra megelőztem. Állandóan 
forgott a feje, figyelte, leste, 
hogy hol járok, s amikor kö-
zel értem hozzá, inkább le-
ült, minthogy elviselje a le-
körözést. 

0 És amikor ő vezetett? 
- Akkor „sportszerűen" 

hergelt és egyfolytában mu-

togatott: na, mi van öreg, 
gyere már! De történt ennél 
durvább dolog is, észrevet-
tük, amikor a segítője a tás-
kámban kotorászott, hogy ki-
derítse, mit eszek, miért va-
gyok ilyen jó? Biztos dop-
pingra gyanakodtak. 

• És?... 
- Ne viccelj! Vegetáriá-

nus vagyok. A reggelt gyü-
mölcsjoghurttal kezdtem, kí-
nai gyógynövény-koncentrá-
tumokat fogyasztottam nap 
közben, százszázalékos gyü-
mölcslevet ittam hűsítőként. 
A zöldség sem hiányozha-
tott, sárgarépa, cékla, s ezen-
kívül tésztaféléket et tem, 
ami rengeteg energiát ad. Ez 
utóbbit a verseny második 
felében Márti készítette. 

Együtt 
a családdal 

- Két részletben érkeztek 
ki New Yorkba a szeretteim, 
az első három héten Attila fi-
am segített, a verseny máso-
dik felében már ott volt Már-
ta és Péter is. Akadt munká-
juk bőven az átizzadt pólók 
cseréjével, a frissítők adago-
lásával, a biztatással. Attila 
mindenki kedvence lett, gör-
korcsolyával jött mellettem, 
már a gondolatomat is kita-
lálta. Belőle filmsztárt fara-
gott a Sri Chinmoy Marat-
hon Team, Ketan rendezésé-
ben forgatott mozi főszerepét 
j á t s sza , de Péter is fe l -
feltúnik a kópián. Ez óriási 
élmény volt a srácoknak, rá-
adásul a Szabadság-szobor 
karjába, a fáklyába is felvit-
ték őket, ahol már 35 éve 

nem járt senki. Az ó örömük 
engem is feldobott. 

• Akadtak-e olyan pilla-
natok, amikor úgy tűnt, 
ez sem segít? 
- A 35. napon következett 

az első komolyabb hullám-
völgy, kétkörönkét vécére 
mentem, hasmenés gyötört, 
teljesen kikészültem, rendkí-
vül gyengének éreztem ma-
gam, szédültem. Másfél-két 
napig tartott ez az állapot. 
Az általam ismert problémá-
kat az indulás előtt bekalku-
láltam, de azt nem gondol-
tam, hogy ilyen nehéz lesz. 
Egy kínai orvos és a Sunri-
der termékek hoztak helyre, 
de a 38. napon elölröl kez-
dődött minden... Elveszítet-
tem a vezető pozíciómat is, 
de ismét rendbe jöttem, s az 
utolsó nyolc nap csodálatos-
ra sikeredett. 

• A laikusnak viszont az 
volt az érzése, nem nyer-
heted meg a versenyt. 
- Sokat beszélget tünk 

erről Mártival is, hisz még 
közel 1000 km volt hátra. 
Megbarátkoztam a gondolat-
tal, hogy már nem győzhe-
tek, lelkileg felszabadultam a 
teher alól, s talán ennek kö-
szönhetően ismét sokat és jól 
tudtam futni. így sikerülhe-
tett. 

Amerika 
visszhangja 

• Milyen volt a teljesít-
ményetek kinti fogadtatá-
sa? 
- Azt hiszem, minden vá-

rakozást felülmúlt: a New 
York Times nagy terjede-
lemben tudósí to t t a ver-
senyről, bár tény, hogy csak 
a hazaiakkal foglalkozott. A 
Washington Post a címoldalon 
is beszámolt az eseményről, 
s belül egy egész oldalas 
írást közölt. A helyi, Qeens-
ben megjelenő lap rendszere-
sen törődött a 3100 mérföl-
dessel, aminek köszönhetően 
az utcán már megismertek a 
járókelők, köszöntek, buzdí-
tottak az emberek. A verseny 
legnagyobb tanulsága szá-
momra, hogy soha nem sza-
bad feladni, s minél nagyobb 
az akadály, annál nagyobb a 
győzelem értéke. A 35., vagy 
a 38. napon bedobhat tam 
volna törülközőt, de a meg-
rendítő erejű ütés, a betegség 
után is felálltam a padlóról, s 
visszalopakodtam az élre. Az 
is „doppingolt", hogy Kel-
ley-vel együtt tudtuk: csak 
világrekorddal lehet nyerni! 
Örülök, hogy ez nekem sike-
rült. Hogy meddig folytatom 
a futást? Úgy érzem még van 
10-15 jó évem... 

Imre Póter Részlet a filmből. A kép jobb szélén Söptei Andrea. (Fotó: DM-archív) 


