
emlékeznek rá, annak is köszönhe-
tő, hogy ez egy beszédes név, amit 
Lányi András fi lmrendező talált ki. 
„1987-ben bizonyos budapesti értel-
miségi körökben elkezdődött sok-
sok beszélgetés arról, hogy Magyar-
országon akkor már több mint tíz éve 
létezett az írott, nyomtatott szamiz-
dat. Elég sok csapat, magánember 
foglalkozott ezzel a tevékenységgel, 
változó módon reagált erre a dik-
tatúra, volt, akire keményebben 
csaptak le, volt, akivel kicsit tole-
ránsabbak voltak. És az a gondolat 
fogalmazódott meg, és ez alapozta 
meg a Fekete Doboz létrejöttét – a 
nyolcvanas évek végén járunk, a te-
levíziózás, fi lmezés már egy teljesen 
közkeletű dolog, az emberekben, a 
társadalom széles rétegében nagyon 
erős az igény a vizuális kommuniká-
cióra –, hogy itt vagyunk a sok-sok 
írott szamizdat termékkel, amelyek-
nek az attitűdje nagyon jó, szóki-
mondóan és keményen kritizálják a 
rendszert, de hol a vizualitás, miért 
nem csináljuk meg ezt videóban. 
És ’88 elején jött létre az a hat fő-
ből álló csoport, akik elhatároztuk, 
hogy megcsináljuk az audiovizuá-
lis szamizdatot, a Magyarországon 
addig nem ismert műfaj, a videó-
folyóirat keretei között. Úgy, hogy 
készítünk VHS kazettát, azt sokszo-
rosítjuk ötszáz példányban, és mind-
ezt megismételjük háromhavonta. 
Periodikus, sok példány, de videó. 
Éppenséggel sminktanácsadásról is 
készíthettünk volna videókat, mint 
a mai youtuberek legsikeresebbikjei 

gyakran, de mi valamilyen talányos 
okból nem ezt választottuk, hanem 
a rendszerkritikát. A lényeg, hogy 
volt valami tartalom, volt ötlet, vol-
tak innen-onnan elkért kamerák, 
kikunyerált vágókapacitás, anyagi 
támogatás. Gerillakörülmények kö-
zött elindultunk, és két és fél évig, 
a rendszerváltás lezárulásáig csinál-
tuk ezt a dokumentációt arról, hogy 
hogyan lázadt fel Magyarország a 
kommunizmus ellen, hogyan ment 
végbe a rendszerváltás.”

Átcsempészett kazetták 
a fekete márciusról

Pesty László azt is elmesélte, hogy 
1990 tavaszára a Fekete Doboznak ki-
alakult egy, az egész Kárpát-meden-
cét behálózó információs hálózata, 
és ennek köszönhetően gyorsabban, 
rugalmasabban tudtak reagálni a 
társadalom szempontjából fontos 
történésekre, mint a közmédia vagy a 
nagy fi lmstúdiók.

„Hozzánk minden információ be-
futott. Olyan is volt, hogy hamarabb 
befutott, minthogy az esemény meg-
történt volna. Ilyenkor mi kocsiba 
vágtuk magunkat, a kamerát be a 
csomagtartóba, padlógáz, és men-
tünk. Ez történt a marosvásárhelyi 
események kapcsán is, ott lehet-
tünk egy olyan nagy dolgon, ami-
nek a jelentősége világszínvonalú. 
Az, hogy nagyon rövid idővel egy 
rendszerváltó esemény után, amit 
hívnak forradalomnak, puccsnak és 
sok mindennek, és a nagy eufória, a 
nagy egymásra borulás után, a nagy 
rendszerváltoztató szeretetcunamit 
– amikor román, magyar, székely, 
szász, cigány, zsidó és mindenki 
egymásba ölelkezett és együtt elza-
vartuk a diktátort – követően három 
hónappal folyt a vér. Borzalmas volt 
a március Marosvásárhelyen. De 
időben ott voltunk, nem nagyon volt 
rajtunk kívül még sajtó, valahogy 
az erdélyi média sem volt elég érzé-
keny. Pestről odamenni, visszajönni 
nem volt könnyű. Én csempésztem a 
videókazettákat, Bátonyi Csaba ope-
ratőr kollégám és barátom forgatott 
folyamatosan, én meg ki-be jártam a 
lezárt városba. Nagyon kemény volt 
az ellenőrzés, Marosvásárhely és Bu-
dapest között még több ponton meg 
lehetett volna bukni. És ha nem ho-
zom Pestre az anyagot, akkor nincs 
publikálva, és akkor se a magyaror-
szági, se az erdélyi közönség, se a 
világ, nem értesül arról, hogy mi van 
azokon a felvételeken. Ahol folyik 
a vér. Ahol magyar, székely, cigány 
emberek vére folyik.”

Témaválasztás 
a kettősség tükrében

Az ezutáni évek sem voltak kevés-
bé mozgalmasak: fajsúlyos témájú 
dokumentumfi lmeket készített, volt 
haditudósító a csecsen háborúban, 
de forgatott orosz börtönökben, 
olasz maffi  ákról, bálnavadászokról, 
Afganisztánban, Észak-Koreában, 
a chicagói fekete gettóban – hogy 
csak néhány helyet említsünk. An-
nak kapcsán, hogy hogyan válasz-
totta ki a témáit, elmondta: amikor 
Magyarországon a kilencvenes évek 
végén megszületett a médiatörvény, 
egy olyan jelenséggel szembesültek, 
amivel nemhogy a nagyközönség, 
de még a médiacsinálók se nagyon 

találkoztak: a kereskedelmi televízió-
zással.

„Ez egy különös állatfaj. Ma már 
mindenkinek egyértelmű, egy mai 
húszéves inkább azt nem tudja, 
hogy mi az a közszolgálati televí-
ziózás. De szembejött ez a dolog, ott 
voltam az egyiknek a kezdeteinél, 
és elkezdtünk kereskedelmi tévézni. 
És akkor jött rá nagyon sok magyar 
képcsináló, vágók, szerkesztők, ren-
dezők, operatőrök, de azok is, akik 
szerkesztőként, fotósként, szöveg-
íróként elkezdtek kereskedelmi té-
vézni, hogy a témaérzékenység sok-
kal nehezebb dolog, mint ahogy azt 
addig gondoltuk. Bejött ’98-ban egy 
olyan szempont, hogy nézettség. Ed-
dig ezt nem kérték rajtunk számon. 
Eltelt a rendszerváltás után gyakor-
latilag nyolc év a mi televíziózós, 
fi lmezős, képcsinálós életünkben, 
hogy a pénztárcánkon és a napi idő-
beosztásunkon nem látszott az, hogy 
amit csinálunk, mennyien nézik. 
Presztízs volt, ha valaki egy nézett 
anyagot csinált, de ennyi, és nem 
ette bele magát a lelkünkbe az, hogy 
nézettségi index és az egész agy-
rém. Rá kellett jönnünk,  hogy nem 
egy értelmiségi hobbi, nem egy en-
tellektüel időtöltés a fi lmezés, tévé-
zés, a néző szempontjait fi gyelembe 
kell venni. És nem csak azért, mert 
különben nem élünk meg, hanem 
azért is, mert miért is csináljuk mi a 
fi lmet, dokumentumfi lmet, ha nem 
sokan nézik. Elkezdtünk egy ilyen 
kettősségben élni, és rájöttem, hogy 
én már régóta ebben élek. Ebben a 
kettősségben élve választottam ki 
a témákat: legyen benne mondani-
való, legyen benne társadalmi üze-
net, esztétikailag valahogy nézzen 
ki, legyen szép, fontos, jó. A másik 
pedig, ami ezzel gyakran ellenkezik, 
hogy tetsszen sokaknak. És ha el 
tud menni az ember mint producer, 
rendező, riporter, szerkesztő a téma 
kiválasztásánál ezen a borotvaélen, 
akkor lehet sikeres az a sztori, amit 
megismer. És a témáimat, amelye-
ken dolgoztam, mind-mind ennek a 
kettősségnek a tükrében választot-
tam ki: tartalmas próbált lenni, és 
azért néhányan nézzék is meg.”

Megteremtett nemzeti egység

Amikor 2020 januárjában Pesty Lász-
ló és csapata átvette a Székely Nem-
zeti Tanács aláírásgyűjtési kampá-
nyának menedzselését, a szükséges 
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Az Írdalá.hu-t 
azért vállal-
tam el, mert 
félig székely 
vagyok, és azt 
az információ-
mennyiséget 
vagy tudást, 
amit ennyi 
évtized alatt 
összeszedtem, 
most ennek a 
szolgálatába 
kell állítani.

A motorozás mintegy harminc éve 
nagy szerelme
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egymillió aláírásnak az öt százaléka 
volt meg. Mint mondta, ő maga sem 
hitt a székely kezdeményezés sike-
rében. De elvállalta. „Azért, mert 
félig székely vagyok, és rátelepszik 
csecsemőkorom óta az életemre ez 
a tény, hogy székelyként nézem a 
világot, székely történetről van szó, 
csatlakozni kell, szolidárisnak kell 
lenni. És azt az információmennyi-
séget vagy tudást, amit ennyi évti-
zed alatt összeszedtem, most ennek 
a szolgálatába kell állítani. Ha én 
tudok valamit a médiában, a poli-
tikában, a közéletben, esetleg üz-
letemberként is, tehát három-négy 
tekintetben hozzá tudok tenni egy 
kampányhoz valamit, akkor gye-
rünk, csináljuk, még akkor is, ha na-
gyon csúnyán néznek ki az esélyek. 
Ezért vállaltam el, egyfajta kötele-
zettségként, mint székely származá-
sú producer, tartalomgeneráló, mint 
ahogy ezt a fi atal generáció mondja 
mostanság.”

Az Írdalá.hu végigsöpört az online 
téren, az ügyet szinte az egész poli-
tikai paletta támogatta, de a magyar 
művészeti élet is, sportolók, közéleti 
személyiségek. Sikerült megterem-
teni a nemzeti összefogást. Kérdé-
sünkre, hogy ez milyen érzés, úgy 
válaszolt: felemelő. „Három évti-
zede játsszuk Magyarországon ezt 
a demokrácia nevű társasjátékot 
– változó intenzitással, változó si-
kerrel. Egy végzetesen és végletesen 
kettéfűrészelt társadalomban élünk, 
amiben a politika oly mértékben ha-
tol be az emberek magánéletébe, oly 
mértékben keseríti meg a minden-
napokat, oly mértékben telepszik 
ránk, és ez a megosztottság annyi-
ra teszi elviselhetetlenné lassan a 
mindennapokat, hogy már milliók 
menekülnek a közéletből. Ennek a 
tükrében kicsit közreműködni egy 
nemzeti egység megvalósulásában, 
látni, ahogy az orrunk előtt valósul 
meg egy dolog, ami harminc éve 
nincsen és amire harminc éve vágy-
nak az emberek, ha ehhez hozzá-
tettem én és a munkatársaim, hogy 
2020 tavaszán székely kezdeménye-
zés okán, ürügyén, farvizén, láb-
jegyzetében megvalósult Magyaror-
szágon egyfajta nemzeti egység, és 
ha egy pici építőkockám, szerepem 
is van ebben a sztoriban, akkor én 
boldog vagyok.”

PÉTER BEÁTA

Fontos volt 
számára 
a székely ügy 
mellé állni




