
a kifejezés, mert jól leírja ezt a kusza, 
furcsa identitáshelyzetet, amiben egy 
ilyen ember él, mint én vagy Feró.”

A fi lmes indulás 

A tizenéves, lázadó időszak és a 
piarista gimnázium után a család 
ösztönzésére jogi karra felvételizett. 
Az egyetem első napján elment egy 
amatőr fi lmklubba, amely az ELTÉ-n 
működött. És amikor meghallgatta 
Péterff y András operatőrt, rendezőt 
és fi lmpedagógust, aki a klubot ve-
zette, megszületett benne a döntés, 
hogy fi lmes lesz.

„El is kezdtem foglalkozni a fi lm-
mel, dokumentumfi lmmel és kísér-
leti fi lmmel, amelyről manapság már 
nem is tudják, hogy micsoda, de a 
nyolcvanas években egy bevett dolog 
volt. Arról szól, hogy egy alanyi költő 
vizuálisan megpróbál kísérletezni, 
megfogalmazni vizuálisan gondola-
tokat, egy kicsit avantgárd. Ezt is csi-
náltuk Super 8-ra, celluloidra. Drága 
volt, ma is drága lenne. Amikor a 
nyolcvanas évek második felében 
elterjedt a VHS, az első közhasznú 
videóformátum, akkor megdöbben-
tünk, mert abból a pénzből, amit a 
Super 8-as celluloidra forgatott az 
ember három percet, majdhogynem 
három órát tudott csinálni, alig rosz-
szabb minőséget. Meggyőződésem, 
hogy paradigmaváltást jelentett a 
videó beköszönte. Ha nem voltál a 
rendszer kegyeltje, gazdag szülők 
gyereke, akkor is tudtál dokumen-
tálni. Tehát a fi lmes pályám elején 

mindjárt egy-két év után beköszön-
tött a videókorszak Magyarországon, 
ami, ha kommunizmus is volt, azért 
egy relatív szabadságot jelentett. És 
akkor a videóval elkezdtünk doku-
mentumfi lmet készíteni, így indult az 

én dokumentumfi lmes karrierem” – 
emlékezett Pesty László.

Az első videófolyóirat 

A híres Fekete Doboz is szóba került. 
Pesty László úgy véli, a Fekete Doboz 
sikere és az, hogy mai napig sokan 

P
esty László mindig 
is büszkén vállalta a 
székely identitását, 
az édesanyja csíki 
székely, 14 éves volt, 
amikor a családjával 

az orosz front elől Magyarországra 
menekültek 1944-ben. Ő már Buda-
pesten született 1964-ben. De mindig 
is sokat mesélt neki az édesanyja 
Székelyföldről, csíkbánkfalvi gyerek-
koráról.

Elmondta, anyai nagyapja tanító 
volt és tanfelügyelő, fontos kulturális 
missziót töltött be különféle poszto-
kon. „Nagyon tudatos székely volt, 
és népnevelői attitűddel élte az éle-
tét. Ebben nőtt fel az anyám. Nagyon 
erős volt a kötődése, a mai napig az. 
89 éves, de szellemileg egyáltalán 
nem látszik rajta a kor, és ha családi 
összejövetel van, nincs olyan fél óra, 
hogy ne jönne elő Székelyföld, a gye-
rekkor.”

Mint kiderült, egész kicsi korától a 
szüleivel sokat járt Székelyföldre, és 
ezzel a hazajárással kapcsolatban el-
mesélte azt is, hogy az édesapja, aki 
egy budapesti keresztény, középosz-
tálybeli, tradicionális magyar család-
ban született, hogyan is viszonyult a 
székely identitáshoz.

„Fantasztikus az a nyitottság, 
ahogy ehhez az apám viszonyult 
egész életében, amióta anyámat 
megismerte, összeházasodtak és én 
megszülettem. Ő tiszteletbeli székely. 
Azok kapják, akiknek valamiért fon-
tos a székelység, de vér szerint nem 
azok. Nem lehet mindenki az. És az 
apám jó sok évvel ezelőtt megkap-
ta ezt a lehetőséget, és tiszteletbeli 
székellyé avatták. De egyszer szólt 
nekem egy barátom, hogy mind han-
goztatom ezt a székelységet, hogy 
én székely vagyok, de azért fi gyeljek 
oda, mert lehet, hogy édesapámat 
bántja ez a dolog. Mert bár nagyon 
szereti a székelyeket, a felesége is az, 
de ő nem székely, és a vérem másik 
ötven százaléka pesti magyar család 
vére. Elgondolkoztam, azóta vigyá-
zok erre, és azt mondom, hogy fél-
székely vagyok. Amikor készítettük a 
kampányhoz a videókat, Nagy Feró-
val készült az egyik első beszélgetés, 
és ő mondta, hogy »Lacikám, tudod, 
én nejlonszékely vagyok, mert félig 
székely, félig magyarországi ma-
gyar«. Nekem nagyon megtetszett ez 
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• péntek

Rá kellett 
jönnünk, hogy 
nem egy értel-
miségi hobbi, 
nem egy entel-
lektüel időtöl-
tés a filmezés, 
tévézés, a néző 
szempontjait 
figyelembe 
kell venni. 
És nem csak 
azért, mert 
különben nem 
élünk meg, 
hanem azért 
is, mert miért 
is csináljuk mi 
a filmet, doku-
mentumfilmet, 
ha nem sokan 
nézik.

Óriási hajrával az interneten is összegyűlt 
az egymillió aláírás a nemzeti régiókért 
indított európai polgári kezdeményezés 
támogatására – számoltak be május 8-án a 
hírekben. Az Írdalá.hu csapatának a ka-
rantén közepén sikerült összehoznia ezt 
a januárban még esélytelennek tűnő, alig 
remélt eredményt. De ki is az az ember, aki 
tudását, szakmai tapasztalatát az ügy sike-
rének érdekébe állította? Miért volt fontos 
számára, hogy megkísérelje a lehetetlent? 
Pesty László, az Írdalá.hu kezdeményezője, 
dokumentumfilmes és producer osztotta 
meg velünk gondolatait családról, pályafu-
tásról, témaválasztásról és a híres Fekete 
Dobozról.

ELMENNI A BOROTV
#Pesty László

Pesty László és Hosszú Katinka




