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Batthyányt leitatták, hogy megölhessék 
Éppen 160 éve, hogy 1849. október 6-án szándékoltan a bécsi forradalom évforduló-
ján, Haynau kivégeztette a 13 aradi tábornokot. Az 1848–49-es szabadságharc kato-
nai vezetõi letették a fegyvert az orosz csapatoknak, akik ígéretük ellenére átadták 
õket az osztrákoknak. A császár halálra ítélte a katonai vezetõket. Az osztrákok a 
tábornokokat megilletõ golyó általi halál helyett nagyrészt kötél általi halálbüntetést 
szabtak ki részükre.

Az aradi tizenhárommal egy idõben, Pesten végezték ki Batthyány Lajost. Az elsõ 
alkotmányos miniszterelnök haláláról Katona Tamás történész idézett fel néhány 
emléket. 

– Az utolsó látogatásnál felesége tõrt csempészett be neki, amivel a miniszterelnök 
nem tudta magát szíven szúrni, mert életlen volt, ezért a torkán ejtett egy majdnem 
halálos sebet. Mindezt az õrök jelenlétében, a takaró alatt, szótlanul – mesélte 
Katona Tamás. – Emiatt reggel konyakkal és kávéval pofoztak bele annyi életet, hogy 
kivégezhessék. Ám a seb miatt nem tudták kötélen kivégezni, csak golyóval. A testét 
titokban vitték át egy templomba, sokkal később a temetésén 200 ezer ember vett 
részt, még Deák sem fért be a szertartás helyszínére.� Tóth�Noémi Batthyány Lajost végül golyóval végezték ki

Felértékelõdött az iszlám szerepe

Bolek Zoltán:
Nacionalisták vagyunk! 

– Sok egyetemista tanul 
nálunk, Szaúd-Arábiából és 
Törökországból rengetegen jöt-
tek, de vannak menekültek is. 
Nem tudom megmondani, hogy 
Magyarországon mennyi musz-
lim él, de az augusztus 22-én 
kezdõdött ramadán idején nyolc 
ember kopogott be hozzánk, 
hogy szeretnék felvenni a val-
lást. A legutóbb hitesküt tett 
hölgy Gyálról jött, roma szárma-
zású. Itthon még csak kicsiben 
észrevehetõ, de Nyugaton látvá-
nyos a muszlim hitre tért európa-
iak számának növekedése. 

– Mi ennek az oka? 
– A hagyományos családmodell 

felbomlott: egyre több a csonka 
családban felnövõ gyerek, az idõs 
szülõket otthonokba költöztetik. 
Az iszlám szerepe a devianci-
ák leküzdésében felértékelõdött. 
Sokan maradinak tarják az egy-
házakat, pedig a konzervatív 
jelzõ pozitív fogalom.

– Sokan a radikalizmus vallá-
sának tartják az iszlámot. 

– A radikalizmus, a kirekesz-
tés az iszlám tanításait követõk 
számára bûn. Politizálni lehet, 
de a templomban nem szeren-
csés. Annyiban mi is nacionalis-
ták vagyunk, hogy ez az egyetlen 
olyan iszlám közösség itthon, 

ahol magyarul folyik a prédikáció, 
pedig vannak bevándorlók is a 
hívek közt. Aki bevándorlóként 
az iszlámot akarja terjeszteni, az 
elõtte ismerje meg a magyar kul-
túrát, a mentalitásunkat, lelkün-
ket, a nyelvet.

– Az újbudai tervezett iszlám 
központ építése kapcsán vannak, 
akik a félelmüknek adnak hangot.

– A félelem részben jogos, mert 
az emberek többsége azt látja: 
Nyugat-Európában negyedeket 
hoztak létre a muzulmánok, 
bezárkóztak, nem integrálódnak. 
Ez súlyos probléma.

– Nyugati közösségekben 
mûködnek iszlám vallási sarí-
ja bíróságok, amelyek világi 
büntetõügyekben is ítélkeznek. 
Hozott már ítéletet saríja bíróság 
Magyarországon? 

– Nincs szükségünk saríja bíró-
ságokra. Vannak magyar törvé-
nyek és jogszabályok. A saríja 
fogalmát azért tisztáznám: magá-
ba foglalja az iszlám büntetõ és a 
polgári törvénykönyvet, és persze 
a követendõ vallási elõírásokat.

– Vannak radikális muszlimok 
Magyarországon? 

– Az én értékrendemhez ké-
pest igen, de õket nem az én fel-
adatom megítélni. Ez Isten dolga. 
� GB�

Több a környezeti, mint a politikai menekült

Takáts: Még 15 évünk van észhez térni!

– Több millió emberrõl beszé-
lünk, akiket egy felmérés során 
találtak meg.

– Egy marketing felmérés-
sel próbálták feltérképezni az 
emberek gondolkodásmódját 
Amerikában. Azt vették észre, 
hogy megjelent egy embertö-
meg, akiket nem a termékeken, 
a reklámon, a hatalmon vagy a 
pénzen keresztül kell megköze-
líteni. Nekik valóban a környe-
zet, a világ és saját életük job-
bítása a céljuk. Õket nevezték 
el a szociológusok kulturális 
kreatívoknak.

– Magyarországon is készült 
ilyen kutatás?

– Nálunk a társadalom 40 
százalék kulturális kreatívként 
gondolkodik, 40 százalékot 
elsõsorban a pénz és a hata-
lom érdekel, 20 százalék pedig 
depressziós, akik úgy érzik, 
reménytelen bármiért is küz-
deni. A cégvezetõk és az álla-
mi apparátusban dolgozók a 
második kategóriából kerülnek 
ki. Ezért van az, hogy az átlag-
ember úgy érzi, nincsenek egy 
hullámhosszon. A két csoport 
között alig van kapcsolat, gya-
korlatilag kettészakadt az embe-
riség. A hatalomorientáltak rit-

kán adják át a pozíciójukat. De 
rajtunk áll, hogy békésen vagy 
erõszakkal oldjuk meg a hely-
zetet. Viszont egyszer csak nem 
lesz lehetõségünk választani: 
a kérdés eldönti magát. László 
Ervin az Akadémián tartott 
elõadásában azt mondta: 2025 
környékén szörnyû tragédiák 
lesznek, ha nem térünk észhez.

– Milyen tragédiák?
– Tavaly a környezeti mene-

kültek száma magasabb volt, 
mint a politikai menekülteké. 
25 millió embernek kellett a 
víz emelkedése miatt elhagyni 
lakóhelyét, és ez a szám csak 
nõni fog. Az elkövetkezendõ 
20 évben már Olaszországból 
is sokan el fognak költözni a 
hõmérséklet emelkedése miatt. 
A harmadik probléma az ener-
gia, hiszen nem lett több ener-
giaforrás a világon. Ha minden 
így marad, 2025-re kilencmillárd 
ember lesz a földön, miközben 
a mostani hatmilliárdot sem 
tudjuk ellátni. 

– A politikusok viszont errõl 
nem beszélnek.

– Nyár elején voltam 
Oxfordban egy világkonferen-
cián, ahol megjelent az egy-
kori ír köztársasági elnök és 

a volt argentin kormányfõ is. 
Zárt ajtók mögött mindketten 
pontosan ugyanezt mondták. 
Megkérdeztem tõlük, hogy ami-
kor politikusok voltak, elmond-
ták-e mindezt? Azt válaszolták: 

nem, mert hatalmi pozícióból 
nem lehet. Akkor ugyanis be 
kellene vallani, hogy nem tud-
ják mi a megoldás. Ez pedig egy 
politikus vesztét jelenti. 

� Szabó�Dóra

Több millió ember él közöttünk, aki nem hisz a hatalom 
megnyilvánulásaiban, nem hisz a pénz erejében. Egyéni 
boldogulásukat, és az emberiség fejlõdését tartják szem 
elõtt. Õk a kulturális kreatívok. Egyre többen figyelnek 
rájuk, mert kimondják, amit a politikusok csak zárt ajtók 
mögött mernek. Takáts Péter az egyikük.

Takáts Péter: A politikusok csak zárt ajtók mögött mernek gondolkodni?

Bolek Zoltánt, a Magyar Iszlám Közösség elnökét 
kérdeztük: mi lehet az oka annak, hogy egyre több, 
csadorba bújt nõt látni a magyar utcákon?
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Bolek Zoltán: A templomban politizálni nem szerencsés!

tények


