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Akit holtan akasztottak fel
Bemutatják a Török Ignácról, a rejtélyes aradi vértanúról készült filmet

K I S S  J U D I T

A z aradi vértanúk emlék-
napján, október 6-án 
mutatja be romániai idő 

szerint 22 órakor az M5 kulturális 
csatorna Pozsgai Zsolt író-rendező 
Magyar Golgota című, Török Ignác 
utolsó éjszakájáról szóló fi lmjét. 
A díszbemutatót tegnap az aradi 
színházban tartották, ugyanis a 
Magyar Golgota eredetileg szín-

padra készült, az előadást az 
Aradi Kamaraszínház mu-
tatta be 2019-ben. A Balázs 
Béla-díjas rendező alkotása 
Török Ignác aradi vértanú 
sorsán keresztül mutatja 

be az 1848–49-es magyar for-
radalom és szabadságharc véres 
megtorlását, a 13 honvédtábornok 
kivégzésének hajnalát. A mozi a 
Mythberg Films gyártásában ké-
szült, a Nemzeti Filmintézet támo-
gatásával.

Izgalmas a figura

Pozsgai Zsolt rendező a Krónika 
megkeresésére elmondta, Török 
Ignác fi gurája eleve nagyon izgal-
masnak tűnt számára, ez is ösz-
tönözte, hogy előbb színdarabot 
írjon, majd fi lmet készítsen a té-
mában. „Tapasztó Ernő, az Aradi 
Kamaraszínház vezetője kért meg, 
hogy színdarabot mutassunk be 

Aradon. Aztán a pandémia miatt 
nem tudták játszani a darabot. A 
Nemzeti Filmintézet pályázatot írt 
ki, így adta magát, hogy Tapasztó 
Ernővel pályázzunk, és a színda-
rabból fi lm készülhetett. A színpa-
don játszó szereplőkkel készítettük 
el a fi lmet” – mondta a rendező. 
A történet végigköveti Török Ig-
nác fordulatokkal és izgalmakkal 
teli utolsó éjszakáját. 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 tud-
ható, hiszen leveleket írtak a felesé-
güknek, gyerekeiknek. „Ő viszont 
rejtélyes valaki volt, ez is megtet-
szett a fi gurájában. A rejtély nyomá-
ba eredtem, hogy miért is nem volt 
családja. Nem dokumentumfi lmről, 
hanem játékfi lmről van szó, ami 
szabadon bánik a történelmi hely-
zetekkel: nemcsak arról beszél, ami 
volt, hanem arról is, ami lehetett 
volna” – fejtette ki a rendező.

Tényekre fókuszálva

Arról is beszélt, hogy bizonyos té-
nyek valósak, ilyen például, hogy 
Török Ignác a bitófa előtt halt meg 
szívrohamban az akasztás előtt, és 
holtan akasztották fel. „Aminthogy 
az is tény, hogy volt egy bécsi sze-
relme, egy férjes asszony. Azt írta 
Török Ignác valamikor, hogy hű-
séges marad a nőhöz élete végéig. 
Utánajártam ennek a történetnek, 

kiderült, hogy ettől az asszonytól 
született Töröknek egy gyereke, er-
ről Vörösmarty is írt, akivel jó barát-
ságban 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 várbörtönben 
már az írói képzelet szüleménye. A 
rendező kitért arra is, hogy Török 
Ignác kiváló hadmérnök volt, taní-
totta a haditechnikát, mérnöksé-
get, aztán császári tisztként átállt 
a magyar szabadságharc oldalára, 
vállalva azt is, hogy kivégzik. A 
Magyar Golgota már 28 nemzetkö-
zi fesztiválon nyert elismerést. A 
Canadian Cinematography Awards 
havonta rendezett nemzetközi fi l-
mes megmérettetésén áprilisban a 
legjobb egész estés fi lm lett, de több 
más elismerésben is részesült egye-
bek mellett Japánban, az Egyesült 
Államokban, Franciaországban, 
Bhutánban és Horvátországban. A 
fi lm meghívást kapott több őszre 
tervezett nemzetközi fesztiválra is. 
Az alkotást korábban már díjaz-
ták 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 isz-
tambuli nemzetközi fi lmfesztivá-
lon. A Magyar Golgotában Szabó 
Máté, Lux Ádám, Pap Kati, Janik 
László, Békefi  Viktória és Tapasztó 
Ernő, a színházi előadás szereplői 
játszanak. „Jó, tehetséges színé-
szekről van szó, Magyarországon 
jelenleg nincs is külön színházi 
és fi lmszínész, esetleg úgy lehet 
megfogalmazni: olyan színészek 
vannak, akik sokszor szerepelnek 
fi lmekben. Én jobban szeretem azt, 
ha a színészek nincsenek annyira 
elszokva a színpadtól. Tapasztó Er-
nő kiváló szereplője a fi lmnek, a hó-
hér fi guráját alakítja nagyszerűen” 
– mondta Pozsgai Zsolt. A fi lmet az 
író-rendező Nemescsói Tamásnak, 
a közelmúltban elhunyt magyar 
operatőr emlékének ajánlja, aki 
Török Ignác legközelebbi leszárma-
zottja volt.

• Török Ignác aradi vértanú utolsó éjszakájáról szól 
a Magyar Golgota című, Pozsgai Zsolt által rendezett 
film, amelyet az aradi színházban és az M5 csatornán 
láthat a napokban a közönség. Arról, hogy miért válasz-
totta színdarabja és filmje főszereplőjéül Török Ignácot, 
a Balázs Béla-díjas író-rendező beszélt a Krónikának.

Török Ignác

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 alezredesként Komáromban várerődítési igazgató. 
1848 októberében a vár őrségével együtt csatlakozott a honvédse-
reghez. 1848. december 17-én ezredessé léptették elő. 1849 janu-
árjától 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 megkönnyítet-
te a hóhér dolgát, szívroham végzett vele.

Panókiál lítás
A korábbi évekhez hasonlóan 
a 13 aradi vértanú tiszteletére 
emléktáblákat helyez ki Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala 
a Mikó-vár előtti térre. Az aradi 
vértanúkat ábrázoló panók 
előtt október 6-án 19 órától 
ünnepi megemlékezést tarta-
nak, a portrék viszont október 
6-án egész nap látogathatók 
– tájékoztat a csíkszeredai 
városháza sajtóosztálya.

Könyvbemutató
Süli Attila őrnagy, hadtörté-
nész könyvének bemutatóját 
tartják ma Gyergyóalfaluban. A 

kiadvány Mikó Mihály gyergyói 
alkirálybíró visszaemlékezését 
tartalmazza a szabadságharc 
csíkszéki végnapjairól és buj-
dosásáról. A könyvet Pál Antal 
Sándor történész, a Magyar 
Tudományos Akadémia külső 
tagja mutatja be a polgármes-
teri hivatalban. A könyvbemu-
tatót megelőzően délelőtt 10 
órától szentmisére kerül sor a 
gyergyóalfalvi római katolikus 
templomban a 13 aradi vértanú 
emlékére.

A vértanúk előtt 
tisztelegnek
Hangsúlyosan a tizenhárom 
aradi vértanú és Batthyány 
Lajos kivégzett miniszterelnök 
személye köré szerveződik a 
mai székelyudvarhelyi megem-
lékezés, amely 18 órakor kez-
dődik a művelődési ház előtti 
téren. Onnan indulva tizennégy 
stációból álló keresztútszerű 
körmeneten vehetnek részt a 
székelyudvarhelyiek, amely 
a kivégzésük sorrendjében 
állít emléket a vértanúknak. 
Mindegyik megállónál egy-egy 
performanszot láthat majd a 
közönség, amelyek a kiállított 
portrékon szereplő magyar 
honvédtisztekhez kapcsolód-
nak. Az 1849. október 6-át, 
a mártírok életének utolsó 
pillanatait felidéző verseket, 
énekeket, párbeszédeket, 
hangszeres előadásokat hall-
hat a közönség.

Megemlékezés 
Vásárhelyen
A RMDSZ marosvásárhelyi és 
Maros megyei szervezete min-
den érdeklődőt vár ma 17 órakor 
a Székely vértanúk emlékmű-
véhez, ahol tisztelgéssel és ko-
szorúzással emlékeznek meg a 
vértanúkról. A megemlékezésen 
felszólal Berekméri Melinda, a 
cserealjai református gyüleke-
zet lelkipásztora, Péter Ferenc, 
a Maros megyei RMDSZ és a 
Maros Megyei Tanács elnöke, 
Zsigmond Barna Pál, a Fidesz 
országgyűlési képviselője és 
Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere. Az esemény a 
járványügyi előírásoknak meg-
felelően kerül megrendezésre. 
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