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immár el is kezdett tatarozása, szabadkőműves múzeum lét-
rehozása és az ipari parkban építendő bölcsőde és óvoda is 
szerepel.

Arról is érdeklődtünk, élhetnek-e még a későbbiekben meg-
nyíló pályázati lehetőségekkel. A távfűtési rendszer felújításá-
nak harmadik szakaszára és a Borsi úti intermodális közle-
kedési csomópont építésére a Nagy Infrastruktúrafejlesztési 
Programhoz pályáznak, egy elektromos töltőállomás létreho-
zására a Környezetvédelmi Alaphoz, míg a Regionális Opera-
tív Programon keresztül az új villamosvonalakra, a Ghillányi 
(ma Cantemir) út felújítására, a Sztaroveszky úti és Nagyvá-
sár téri (Centru Civic) aluljárókra, a Dacia híd felújítására és 

az ugyancsak már épülő, úgynevezett 
centenáriumi hídra (a régi csillagos 
híd helyén). A Bémer (ma Ferdi nand) 
tér, a Zöldfa (ma V. Alecsandri) az 
Ezredévi emléktér (Libertăţii) a Nagy-
sándor (ma Aurel Lazăr) utca és a 
Körös bal partjának, Ősi, Rogériusz és 
Szőlős (Nufărul) negyed központjá-
nak rendbetételére, a vár közelében 
létrehozandó parkolóra, további par-
kok kialakítására pályáznak majd.

Fried Noémi Lujza K
ri
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Nem szereti az „eastern” kifejezést, inkább mondani akar 
valamit filmjével Kostyál Márk – mondta a rendező egy 
interjúban. A Kojothelyszínéül szolgáló isten háta mögötti 
magyar községben több a por, mint a vetemény, és a déli nap 
úgy tűz a kopott farmernadrágokra, borostákra és lepuk-
kant késdobálókra, mint egy vérbeli westernben. A felszín 
alatti feszültségek pedig azt is rávezetik a kegyetlen tanul-
ságokra, aki erre a legkevésbé számít.

A kényelmes budapesti életét megunt harmincas bankár, 
Bicsérdi Misi (Mészáros András) megörökli elhunyt nagyap-

Megörökölt valóság
Kostyál Márk: Kojot

ja földjét és kidőlt-bedőlt házát a 
beszédes nevű Tűzkőn. Barátnőjével, 
Eszterrel (Dobra Mária) súlyos meg-
rázkódtatáson vannak túl: elvesztet-
ték a magzatukat. Talán a trauma 
okozta fájdalomra keres gyógyírt 
Misi, amikor hirtelen elhatározással 
úgy dönt: nem adja el a telket, hanem 
a romos viskót felújítja, kibővíti, és 
leendő kis családja számára meleg 
fészekké változtatja. Annak rendje és 

Épülaház.
Devajonmeddig?



84 85

és végül még azt is átértékelni, amit eddig felnőttségnek gon-
dolt, hogy ráébredjen, mi az igazán fontos.

Kostyál Márk filmjében a Kárpát-medence számos magyar 
színháza képviselteti magát, a határon túli művészek a leg-
jellegzetesebb karaktereket alakítják. A „főgonosz”, vagyis az 
öreg Szojka szerepében Kovács Frigyes vajdasági színművész 
olyan, mint egy hátborzongató télapó, a fiát, a kis Palit játszó 
Mátray Lászlónak, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 
színészének jégkék tekintetétől pedig megfagy az ember ere-
iben a vér. Orbán Levente csíkszeredai színművész Attila, a 
keménykötésű „székely cigány gyerek” szerepében alakítja 
két-három teljes mondattal a hallgatag, de tettekben soha-
sem rest góbét, míg Salat Lehel, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház színművésze az ellentmondásos apafigura szerepé-
ben hol jó, hol rossz példát mutat a fiának, miközben saját 
lelkiismeretével és múltjával is folyamatos harcban áll.

A film moziba kerülésének története szintén izgalmas és 
ellentmondásos. Néhány héttel az után, hogy 2018 februárjá-
ban elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját legjobb első filmes 
kategóriában, producere hirtelen és minden magyarázat nél-
kül visszavonta a Magyar Filmhétről, holott közpénzből, film-
alapos támogatásból készült. Egyes sajtóértesülések szerint 
Kálomista Gábor társproducer azért döntött így, mert a filmet 
állítólag valaki más is benevezte a versenybe; más orgánumok 
inkább arra fogadtak, hogy a Kojottémaválasztása a magyar 
valóság egy sötét szegletének cenzúrázatlan bemutatása miatt 
esett ki a kegyekből – és itt most nem a képi erőszakra gondo-
lok, hanem a mindent átjáró korrupciónak, a helyi nagyurak 

önkényuralmának és a zsebben tartott 
közintézményeknek a kendőzetlen 
ábrázolására. Hogy mi az igazság, 
talán egyszer kiderül, tény azonban, 
hogy a producer cége, a Mega film nem 
sokkal a filmhetes botrány után a 
Youtube-on ingyen elérhetővé tette a 
filmet egy időre, illetve közleményben 
tudatta, hogy a Kojototingyen odaadja 
minden magyar mozinak.

Sajnos ez volt a sajtóvisszhangja a 
Kojotnak,pedig ennél sokkal többet 
érdemelne. Profi módon, minimális 
költségvetésből elkészített, hibátlan 
film a valóságról és az álmokról, az 
apákról és a fiúkról (és az unokákról), 
a nemes kiállásról és a botor vakme-
rőségről, az erőszak folyamatos újra-
termelődéséről, uralkodásról és meg-
hunyászkodásról. Férfias film, vala-
hogy úgy, mint egy western, de első-
sorban mégsem „eastern”, hanem sze-
rethető és emberi dráma.

Nagy Orsolya

módja szerint bemegy a falu kocsmájába, és munkaerőt 
keres a felújításhoz. De arra nem számít, hogy…

Ja, egyébként a film egyáltalán nem így kezdődik. Hanem egy 
meghökkentően erőszakos, amerikai filmtől is szokatlanul 
dinamikus, izgalmasan filmezett és tökéletesen koreografált 
verekedésjelenettel, amelyben a nagydarab Laci épülőben 
lévő házát rombolja le valaki egy exkavátorral. Laci veszett 
vadállat módjára megy neki a betolakodóknak, miközben a 
rendőrök maguk sem tesznek többet, mint hogy a földön itt-
ott talált gerendadarabokkal próbálják leállítani a feldühö-
dött tulajt, a közelben pedig egy vadonatúj, kanárisárga 
sportautó várakozik jeges tekintetű vezetőjével és annak 
ötéves kisfiával. Legkésőbb akkor rájöhetünk, hogy koránt-
sem amerikai filmről van szó, amikor a fentebb említett két 
rendőr megérkezik az egyre véresebb bunyó helyszínére, és 
még csak nem is nyúl a szolgálati fegyvere után, ehelyett 
nagy küzdelem árán könnygáz spray-vel teszi ártalmatlanná 
a minimum 120 kilós Lacit. Már hogyan is használnának 
fegyvert szegények – hiszen teljesen jogtalan, amit csinálnak. 
És ez nekik sincs ínyükre, de nem tehetnek semmit. Mind-
annyian a helyi kiskirály, Szojka Pál ügyvéd markában van-
nak, a község vegyesboltjával, a Tüzéppel, az önkormányzat 
hivatalaival és minden egyébbel egyetemben. Szojkának 
ugyanis nagyratörő tervei vannak a községgel – tervei meg-
valósításához pedig minden földre szüksége van, és azt meg 
is szerzi – bármi áron.

Szóval ebbe a közegbe csöppen bele Misi és Eszter. Eleinte 
elképzelésük sincs róla, hogy mi vár rájuk, ha elkezdik a fel-

újítást és a letelepedést, de amint las-
sanként kibontakozik a valós tényál-
lás, Misi egyre makacsabbul ragasz-
kodik álmához, nagyapja hagyatéká-
hoz és az ő férfiági örökségéhez – a 
szó szoros és átvitt értelmében, egé-
szen addig, amíg már nemcsak saját 
testi épsége, hanem a párkapcsolata is 
komoly veszélybe kerül.

Kostyál Márk reklámfilmes múltja 
egyértelműen megmutatkozik első 
nagyjátékfilmje, a Kojotvideoklip 
jeleneteiben, a hozzáértőn komponált 
képekben és az akciójelenetekben 
megjelenő játékos, igen zenei vágás-
ban. De túlesztétizálás helyett inkább 
a részletekre is érzékenyen odafigyel-
ve mutatja meg a vidéki élet szépsége-
it és csúnyaságait. Néhány lehullt 
gyümölcs a háztetőn, egy ócska álló-
lámpa a szürkére kopott fal mellett, a 
végeláthatatlan dombok fölött lassan 
felkelő nap – ilyen kulisszák és kellé-
kek között zajlik ez a történet, amely 
amennyire vérlázító, annyira valósá-
gos. Nem idilli, pedig akár az is lehet-
ne. Nem pasztorál, inkább vadkeleti – 
olyan szituációk sorakoznak, ame-
lyek rákényszerítik a főszereplőt, 
hogy rég elfeledett vagy tán sohasem 
volt értékeket keressen meg magá-
ban. Férfias értékeket, a westernhez 
közel álló értelemben: kitartást, önál-
lóságot, saját céljaiért való kiállást, 
vakmerőségig menő bátorságot és azt 
a – jó vagy rossz – képességet, hogy az 
erőszakra erőszakkal válaszoljon, 
hiszen a tűzkői Döbrögiknek ez a 
nyelvük, ők ököllel kommunikálnak, 
ha a pénz már nem beszél elég han-
gosan és érthetően. Misi egyszer-
smind kénytelen végre felnőtté válni 
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