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Nils Wahl szerint a devizahiteles
ügyfélnek értenie kell, mit ír alá
O Az Európai Bíróság főtanácsnoka a magyar Kúria kérdésére válaszolt.
O A bíróságok várhatóan vizsgálhatják az árfolyamrést. Az ügy e4

Holokauszt-emlékév Orbánra várva

Elutasítják
Schmidt
felkérését
Czene Gábor
Schmidt Mária harmadszor kéri fel
Konrád György írót, hogy vegyen részt
a Sorsok Háza koncepciójának kidolgozásában, Konrád pedig harmadszor
utasítja vissza. Nincs egyedül. Deák
István történészprofesszor, György
Péter esztéta és Kovács M. Mária történész szintén nemet mondott.
A józsefvárosi Sorsok Háza létrehozásáról a kormány döntött. A létesítményt elvileg április közepéig kell
átadni, de a projektben tanácsadóként közreműködő Gerő András történész állítja: ﬁzikai és intellektuális
értelemben sem lehet tartani a határidőt. Az intézmény vezetésével megbízott Schmidt Mária – a Terror Háza
Múzeum főigazgatója – a múlt héten
szakértőket keresett meg azzal, hogy
javaslataikkal, elvárásaikkal támogassák a központ „létrehozásának munkafolyamatát”. A kétezer szavas terjedelemben maximált dolgozatért Schmidt
Mária bruttó 150 ezer forintot kínált.
Az Egyesült Államokban élő Deák
István azzal indokolta az elutasítást,
hogy az előkészítő munka túlságosan előrehaladott állapotban van.
Válaszlevelében a történész bírálta
a kormányt: az eredeti bűn szerinte
az alaptörvény bevezetőjében rejlik,
amely 1944 és 1990 között a magyarságot felmenti minden felelősség alól.
Úgy látja, a kommunizmus történelemhamisítását felváltotta a nacionalista történelemhamisítás – legalábbis a fejetlen kapkodás. Deák István
reméli, egyszer majd Schmidt Mária is arra fogja használni befolyását,
hogy meggyőzze a ﬁatalságot: ahogyan minden ország, Magyarország
múltja is tele van ellentmondásokkal, mégis feltétel nélkül vállalni kell
azt, amit őseink elkövettek.
György Péter emlékeztetett rá, hogy
– mint a Magyar Narancsban már
megírta – a Sorsok Házának az elnevezésével és a koncepciójával kapcsolatban is súlyos aggodalmai vannak.
Az esztéta szerint az elmúlt hónapok
során a helyzet tovább romlott. Két

Péntek reggel

O Páros: Sándor Erzsi újságíró
és Bob Cohen klezmerzenész.
O Agatha Christie-bemutató
a Játékszínben.
O Tökéletes idegenek: Deep
Purple a Sportarénában.

esetet említ: a Szabadság téri német
megszállási emlékművet, valamint a
Szakály Sándor körüli botrányt. Úgy
gondolja, nem igényel különösebb
kommentárt, hogy Szakály rendőrhatósági intézkedésnek nevezte a Kamenyec-Podolszkijba történt 1941es deportálást. György Péter szomorúan konstatálta, hogy Schmidt Mária
mindkét esetben hallgatott.
Kovács M. Mária történész ugyancsak jelezte, hogy nem tud „pozitívan
reagálni” a felkérésre. Reménytelennek tartja, hogy az átadás tervezett
időpontja előtt két hónappal komolyan eszmét lehessen cserélni tartalmi
kérdésekről. Az eddig meglévő tervek,
eredmények ismeretét is hiányolja, és
az sem világos számára, hogy az elkészített javaslatok „megfontolására milyen keretben kerülne sor”.
Furcsa helyzetbe került Konrád
György. Lapunknak elmondta, hogy
Schmidt Mária már harmadszor keresi meg. Konrád korábban megindokolta nemleges válaszát, most valószínűleg röviden csak annyit fog írni:
nem kíván eleget tenni a felkérésnek.
Beszéltünk olyan szakértővel is, aki
szintén elutasítja a részvételt, de erről
előbb Schmidt Máriát szeretné tájékoztatni. Az illető a már kész koncepcióról hajlandó lesz kritikát írni.
Szerettük volna megtudni, hogy a
főigazgató még kiket keresett meg, és
kik azok, akik elfogadták, illetve elutasították a felkérést. Schmidt Mária munkatársa későbbre ígért tájékoztatást.
A Mazsihisz vasárnap úgy döntött,
hogy a szervezet – részben a Sorsok
Háza körüli tisztázatlanságok miatt –
bojkottálja a holokauszt-emlékév kormányzati programjait. A Mazsihisz
vezetői továbbra is bíznak a megállapodásban: levelet írtak Orbán Viktor
miniszterelnöknek, és alternatív lehetőségként javasolták, hogy a kormány
a józsefvárosi Sorsok Háza helyett a
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában hozza létre az Együttélés Házát.
Most mindenki arra vár, hogy a kormányfő milyen választ ad a Mazsihisz
vezetőinek.

Titokzatos
befektetőé lett
a tízmilliárdokat
érő Olajterv Zrt.
„Magánügy” – kommentálta
az ország hetedik leggazdagabb vállalkozója, Pap Géza,
miért adta el energetikai cégét
az iparágban ismeretlen üzletembernek. e8

Magyar csúcs Szocsiban

MILLIÓK
KATTANTAK
RÁ A CSEPELI
BOGGIE-RA
Rivalda e13

ÖTÖDIK
HASÁB

Hurrá?
Óvnánk a devizahitel-mentésben
érdekelteket a túlzott elbizakodottságtól – legyenek devizahitelesek, (kormánypárti) politikusok,
a legtöbb esetben a tag- és belépési díjért dolgozó harcos érdekvédők vagy a munkadíjukból élő
ügyvédek. Egyrészt: nincs döntés.
Másrészt: a szakmai javaslat sem
pont úgy szól, ahogy akarják érteni. Harmadrészt: ha minden úgy
lesz, ahogy ők szeretnék, akkor
sem az történik majd, amire vágynának. A devizahiteleket nem
törlik el, a részleteket ﬁzetni kell.
Most az Európai Bíróság főtanácsnoka közölte, hogy az elé
került ügyben szerinte mi a teendő. Ez egy szakmai előterjesztés.
Gondolhatjuk, hogy a határozat
erre nagyban hasonlít majd, így
szokott lenni. De attól ez még
nem biztos. Az viszont igen, hogy
döntés csak pár hónap múlva lesz.
A visszafogottságot indokolná,
hogy egy ilyen döntés a legjobb
értelmezés szerint is azt jelentené,
hogy a magyar bíróságoknak
bőven akad majd dolguk a devizahiteles ügyekkel. A Kúria azt
kérdezte ugyanis az Európai Bíróságtól, hogy vizsgálhatja-e a szerződés adott pontját. Most azt
tudtuk meg: várhatóan azt a
választ kapja majd, hogy igen.
Ez nem jelenti azt automatikusan,
hogy a magyar bíróság a devizahiteleseknek ad igazat. Másrészt
viszont a válaszban benne van,
hogy a dolgot szerződésről szerződésre kell majd nézni, a devizahitel nem lehet ab ovo tisztességtelen. Tehát a bankok is nyertek.
Ám amiről az egész szól, nem
ér sokat. Az árfolyamrésről beszélünk, amit 2010-ig alkalmaztak,
és ami legfeljebb ha hétszázalékos
különbséget jelent. Akár egyhavi
törlesztőrészletet is vissza lehet
nyerni a perekkel. Az MNB középárfolyamán az euró négy éve
14, a svájci frank 36 százalékkal
volt olcsóbb.
Tegnap sem mentettek meg
senkit. (A szerk.)

Vélemény
Miklós Edit minden idők legjobb magyar alpesisí-eredményét elérve hetedik
helyen végzett lesiklásban a szocsi téli olimpia szerdai versenynapján. A csíkszeredai születésű Miklós Edit 2011 januárja óta versenyez magyar színekben. e16 FOTÓ: REUTERS � STEFANO RELLANDINI

A MEGFELELŐ
EMBER
Bemutatták a Berlinalén Vanessa Lapa izraeli
rendező A megfelelő
ember című dokumentumﬁlmjét, amely Heinrich Himmler naplóin
keresztül mutatja be,
hogy a tömeggyilkosok
is csak átlagemberek.
Kritikusunk szerint mind
a téma, mind a mozgóképes feldolgozás módja „emberfeletti”. e11
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Csak tiszta forrásból
Horváth Gábor úgy látja,
a kormány a közmédián túl
a kereskedelmi rádiók többségére is rátehénkedik. e9

Bocsánat!

Cirkusszá tették a politikát
mindennapjainkkal egyetemben – írja Hajba Ferenc. e9
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