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Török Ignác aradi vértanú utol-
só éjszakájáról szól a Magyar 
Golgota című, Pozsgai Zsolt 
által rendezett fi lm, amelyet 
az aradi színházban és az M5 
csatornán láthat a napokban 
a közönség. Arról, hogy miért 
választotta színdarabja és fi lm-
je főszereplőjéül Török Igná-
cot, a Balázs Béla-díjas író-ren-
dező beszélt a Krónikának.

» KISS JUDIT

A z aradi vértanúk napján, 
október 6-án mutatja be 
romániai idő szerint 22 óra-

kor az M5 csatorna Pozsgai Zsolt 
író-rendező (portrénkon) Magyar 
Golgota című, Török Ignác utolsó 
éjszakájáról szóló fi lmjét. A dísz-
bemutatót ma az aradi színházban 
tartják, ugyanis a Magyar Golgota 
eredetileg színpadra készült, az 
előadást az Aradi Kamaraszínház 

mutatta be 2019-ben. A Balázs 
Béla-díjas rendező alkotása Török 
Ignác aradi vértanú sorsán keresz-
tül mutatja be az 1848–49-es ma-
gyar forradalom és szabadságharc 
véres megtorlását, a 13 honvédtá-
bornok kivégzésének hajnalát. A 
mozi a Mythberg Films gyártásá-
ban készült, a Nemzeti Filminté-
zet támogatásával. Pozsgai Zsolt 
rendező a Krónika megkeresésére 

POZSGAI ZSOLT RENDEZŐ A MAGYAR GOLGOTA CÍMŰ FILMRŐL, AMELYET A NAPOKBAN MUTATNAK BE ARADON ÉS AZ M5 CSATORNÁN

Török Ignác, a rejtélyes aradi vértanú

A Török Ignác vértanúról szóló, Magyar Golgota című fi lmet már számos nemzetközi fesztiválon díjazták 

» „Nem doku-
mentumfi lmről, 
hanem játékfi lm-
ről van szó, ami 
szabadon bánik 
a történelmi 
helyzetekkel: 
nem csak arról 
beszél, ami volt, 
hanem arról is, 
ami lehetett vol-
na” – fejtette ki a 
rendező.

elmondta, Török Ignác fi gurája eleve 
nagyon izgalmasnak tűnt számára, 
ez is ösztönözte, hogy előbb színda-
rabot írjon, majd fi lmet készítsen a 
témában. „Tapasztó Ernő, az Aradi 
Kamaraszínház vezetője kért meg, 
hogy színdarabot mutassunk be Ara-
don. Aztán a pandémia miatt nem 
tudták játszani a darabot. A Nem-
zeti Filmintézet pályázatot írt ki, így 
adta magát, hogy Tapasztó Ernővel 
pályázzunk, és a színdarabból fi lm 
készülhetett. A színpadon játszó 
szereplőkkel készítettük el a fi lmet” 
– mondta a rendező. A történet vé-
gigköveti Török Ignác fordulatokkal 
és izgalmakkal teli utolsó éjszaká-
ját. Pozsgai azt mondta, a vértanúk 

közül Törökről lehet a legkevesebbet 
tudni, ő az, aki család nélkül élt és 
halt meg, a többi vértanúról szinte 
minden tudható, hiszen leveleket 
írtak a feleségüknek, gyerekeiknek. 
„Ő viszont rejtélyes valaki volt, ez 
is megtetszett a fi gurájában. A rej-
tély nyomába eredtem, hogy miért 
is nem volt családja. Nem dokumen-
tumfi lmről, hanem játékfi lmről van 
szó, ami szabadon bánik a történelmi 
helyzetekkel: nem csak arról beszél, 
ami volt, hanem arról is, ami lehetett 
volna” – fejtette ki a rendező. Arról is 
beszélt, hogy bizonyos tények való-
sak, ilyen például, hogy Török Ignác 
a bitófa előtt halt meg szívrohamban 
az akasztás előtt, és holtan akasztot-

ták fel. „Aminthogy az is tény, hogy 
volt egy bécsi szerelme, egy férjes 
asszony. Azt írta Török Ignác vala-
mikor, hogy hűséges marad a nőhöz 
élete végéig. Utánajártam ennek a 
történetnek, kiderült, hogy ettől az 
asszonytól született Töröknek egy 
gyereke, erről Vörösmarty is írt, aki-
vel jó barátságban volt a vértanú” – 
ecsetelte a rendező. A kivégzés előtti 
éjszaka története valós eseményekre 
épül, valós szereplőket sorakoztat 
fel, de Török Ignác volt szerelme és 
lánya látogatása az aradi várbörtön-
ben már az írói képzelet szüleménye. 
A rendező kitért arra is, hogy Török 
Ignác kiváló hadmérnök volt, tanítot-
ta a haditechnikát, mérnökséget, az-
tán császári tisztként átállt a magyar 
szabadságharc oldalára, vállalva azt 
is, hogy kivégzik. A Magyar Golgota 
már 28 nemzetközi fesztiválon nyert 
elismerést. A Canadian Cinematog-
raphy Awards havonta rendezett 
nemzetközi fi lmes megmérettetésén 
áprilisban a legjobb egész estés fi lm 
lett, de több más elismerésben is ré-
szesült egyebek mellett Japánban, az 
Egyesült Államokban, Franciaország-
ban, Bhutánban és Horvátországban. 
A fi lm meghívást kapott több őszre 
tervezett nemzetközi fesztiválra is. 
Az alkotást korábban már díjazták 
Törökországban, júniusban a legjobb 
egész estés fi lm, a legjobb produkció 
és a legjobb operatőr kategóriában 
is a nyertesek közé került a Golden 
Wheat Awards isztambuli nemzetkö-
zi fi lmfesztiválon. A Magyar Golgo-
tában Szabó Máté, Lux Ádám, Pap 
Kati, Janik László, Békefi  Viktória és 
Tapasztó Ernő, a színházi előadás 
szereplői játszanak. „Jó, tehetséges 
színészekről van szó, Magyarorszá-
gon jelenleg nincs is külön színházi 
és fi lmszínész, esetleg úgy lehet meg-
fogalmazni: olyan színészek vannak, 
akik sokszor szerepelnek fi lmekben. 
Én jobban szeretem azt, ha a színé-
szek nincsenek annyira elszokva a 
színpadtól. Tapasztó Ernő kiváló sze-
replője a fi lmnek, a hóhér fi guráját 
alakítja nagyszerűen” – mondta Pozs-
gai Zsolt. A fi lmet az író-rendező Ne-
mescsói Tamásnak, a közelmúltban 
elhunyt magyar operatőr emlékének 
ajánlja, aki Török Ignác legközelebbi 
leszármazottja volt.
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» KRÓNIKA

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban vendégszerepel a Te-

mesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház társulata, pénteken 
17 órától, majd 19.30-tól láthatja a 
közönség Az ember tragédiáját Sil-
viu Purcărete rendezésében. Amint 
a vásárhelyi társulat közleménye fo-
galmaz, Purcărete összetéveszthetet-
len humora, legendás kedvessége és 
szerénysége Az ember tragédiáját is 
váratlan közelségbe hozza: a nehéz-
nek tűnő, 19. századi nagy madáchi 
költészet élővé és befogadhatóvá vá-
lik, elvont fi lozófi ája-teológiája meg 
bizony átélhetővé. Odahajol a nagy 

klasszikushoz, elmélyült dialógust 
folytat vele és meghívja őt, legyen 
a vendégünk ebben az ellentmon-
dásokkal, félelmekkel és szorongá-
sokkal, sőt már nem is leplezett két-
ségbeesésekkel terhes korunkban. 
Aligha láthattunk még egy ennyire 
közvetlen Tragédiát: kivételes kul-
túrtörténeti pillanattal van dolgunk, 
nem kétséges. Együtt örül az örü-
lőkkel Madách Imre is, látva, hogy 
műve semmit nem kopott: az eltelt 
idő csak fontosabbá és megkerülhe-
tetlenebbé tette. A temesvári előadás 
szeptemberben Budapesten is bemu-
tatkozott: a Nemzetiben láthatta a 
Madách Nemzetközi Színházi Talál-
kozó (MITEM) közönsége.

Vásárhelyen vendégszerepel Purcărete temesvári rendezése, a Tragédia

» A nehéznek 
tűnő, 19. századi 
nagy madáchi 
költészet élővé 
és befogadható-
vá válik.

Török Ignác tábornok, aradi vértanú (1795–1849)

Gödöllőn született 1795-ben, kisbirtokos magyar nemesi családban. 
Hadmérnöki akadémiát végzett Bécsben, kiváló erődítési szakember volt. 
1816-tól szolgált a császári és királyi hadseregben, először a mérnökkarnál, 
majd 1839-től a magyar nemesi testőrségnek oktatott erődítéselméletet. 
Tanítványai között volt Görgey és Klapka is. 1848 szeptemberétől alezredes-
ként Komáromban várerődítési igazgató. 1848 októberében a vár őrségével 
együtt csatlakozott a honvédsereghez. 1848. december 17-én ezredes-
sé léptették elő. 1849 januárjától tábornok és a komáromi erődítmény 
parancsnoka lett. Buda bevétele után a vár erődítéseit az ő tervei szerint 
rombolják le, majd az Esztergom–párkányi hídfő építését irányította. 
A hadbíróság kötél általi halálra ítélte, másodikként lépett a bitófa alá, és 
megkönnyítette a hóhér dolgát, szívroham végzett vele.

A Silviu Purcărete rendezte előadás váratlan közelségbe hozza Madách művét




