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Egy átmeneti kormány mítosza és valósága 
Németh Miklós emlékiratai

Németh Miklós – a korabeli politikai közbeszédben elterjedt kifejezés szerint – „rendszer-
váltó kormánya” mindössze 18 hónapot dolgozott, 1988. november 24. és 1990. május 
23. között, két, egymástól markánsan eltérQ személyi összetételben. Mégis, a Kádár-kori 
minisztertanácsok közül magasan e testület tagjai vezetik a memoárírók listáját.

ElsQként Berecz Frigyes volt ipari tárcavezetQ publikálta emlékiratait (Tévúton. 
Harminc hónap három kormányban. 1990). Pt követte az ex-külügyminiszter Horn 
Gyula (Cölöpök. 1991); a volt államminiszter, Pozsgay Imre 1993-ban (1989. Politikus-
pálya a pártállamban és a rendszerváltásban. 1993; illetve: Koronatanú és tettestárs. 
1998); és az igazságügyi tárcát vezetQ Kulcsár Kálmán (Két világ között. Rendszerváltás 
Magyarországon 1988–1990. 1994). A sort a kétezres évek közepén megjelent köteteivel 
az egykori államminiszter Nyers RezsQ (Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers RezsQvel. 
2004) és a volt miniszterelnök-helyettes Medgyessy Péter (Polgár a pályán. 2006) foly-
tatta. Néhány éve megjelentek Kárpáti Ferenc egykori honvédelmi miniszter visszaem-
lékezései (Puskalövés nélkül… é. n. [2011]), s tavaly napvilágot látott Németh Miklós 
kormányfQ memoárkötete is.

Az idQzítés tudatos: nyilván a rendszerváltozás közelgQ 25. évfordulója motiválta. 
Míg az elsQ m_vek fQként a szerzQk friss személyes emlékeire épültek, s gyakran saját 
csalódottságukat voltak hivatottak megmagyarázni (Berecz, Pozsgay), addig a késQbbi 
memoárok inkább évfordulósnak (15., 20.) tekinthetQk. Ez nem baj, hiszen a történelmi 
távlat érlelheti, árnyalhatja, sQt fölülírhatja a pillanatnyi benyomásokon alapuló szemlé-
letet. Nem véletlen, hogy az 1989/90-es fordulat elsQ monográfiája is másfél évtizeden 
át készült (Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990; 2006). Az ese-
ményeknek a 20. századi történelmi folyamatokban való elhelyezésére és értékelésére 
azonban vannak korábbi példák is. ElsQként TQkés Rudolf elemezte így az eseményeket 
és alkotott rá új definíciót (A kialkudott forradalom. 1998). Romsics Ignác a „tárgyalá-
sos forradalom” elnevezést használta (Magyarország története a XX. században. 1999), 
Bihari Mihály pedig „kiegyezéses rendszer- és hatalomváltás”-nak nevezte a periódust 
(Magyar politika 1944–2004. 2005). Legújabban Sárközy Tamás elemzését olvashattuk 
„a modellváltástól a rendszerváltozásig” fejezetcímmel (Magyarország kormányzása 
1978–2012. 2012).

Németh Miklós a zempléni Monokról, Kossuth Lajos szülQfalujából származik. Aligha 
van más, hasonló méret_ település, amely két állam-, illetve kormányfQt adott volna 
Magyarországnak.

A származás alapvetQen meghatározta Németh életfelfogását. ElsQ generációs értel-
miségiként jutott be a közgazdasági egyetemre, s maradt (volna) ott a végzés után taní-
tani. Világszemléletét – és nyelvtudását – jelentQsen alakította az 1975–76-os harvardi 
ösztöndíja. 1977-tQl azonban kormányzati munkakörben találjuk, ekkortól az Országos 
Tervhivatal osztályvezetQ-helyettese. (Mint írja, majd’ háromszori fizetéssel a tanársegé-
di bérhez képest.) 1981-ben átvette Qt a pártközpont: a KB gazdaságpolitikai osztályán 
munkatárs, két év múlva osztályvezetQ-helyettes, 1986 decemberétQl osztályvezetQ. 1987 
júniusától gazdaságpolitikai KB-titkár. Grósz Károly 1988 júliusában határozta el, hogy 

NAPLÓ



BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: EGY ÁTMENETI KORMÁNY MÍTOSZA ÉS VALÓSÁGA 107

Valóság ザ 2016. április

megválik a kormányfQi poszttól és a pártfQtitkári tisztségére koncentrál. Négy utódjelölt 
PB-tag nevét dobta be a köztudatba: Nyers RezsQ, Pozsgay Imre, Iványi Pál és Tatai Ilona 
– a két utóbbi a mai olvasók számára jószerivel ismeretlen. Az akkor negyvenesztendQs 
Németh neve a pártbeli (megyék, KB és parlamenti frakció) közvélemény-kutatás során 
merült fel, s Grósz engedett a többségi akaratnak. Németh mindazonáltal meglehetQsen 
visszafogottan lépett a színre: miniszterelnökké választásakor sem bemutatkozó, sem 
programbeszédet nem mondott. Új kormányt sem alakított: lényegében átvette a Grósz-
kormány programját és tagjait – csupán Nyers lépett be államminiszterként. Mi több, 
Grósz úgy szervezte meg elsQ tévéinterjúját, hogy elQbb maga beszélt, majd bemutatta 
Némethet, mint „a mi miniszterelnökünk”-et. Némethnek tehát nem volt önálló politikai 
súlya, az országgy_lés aznapi ülésén nem is a kormányfQválasztásra, hanem a Pozsgay 
által elQterjesztett demokrácia-csomagra irányult a figyelem.

Memoárjában Németh világosan látja, hogy annak idején hibázott, de ezt tapasztalat-
lanságának tulajdonítja. A kellemetlen entrée kijavítása hosszú idQt vett igénybe, csak 
1989 májusában tudta kormányát jelentQsen átalakítani. M_ködött a generációs elv: 
sorra olyan vezetQket emelt maga mellé miniszteri vagy államtitkári székbe, akikkel 
az egyetem elvégzése óta munkakapcsolatban állt (pl. Horváth Ferenc, Kemenes ErnQ, 
Vissi Ferenc). Amikor könyvében a kormányzati teendQk csomópontjait összegzi, négy 
tényezQt említ: a kormányátalakítás, a német menekültek ügye, a kerekasztal tárgyalások 
és 1956 értékelése. A három utóbbi kérdésrQl e helyütt felesleges írni, a fent említett mo-
nográfiák ezeket megfelelQ mélységben tárgyalják. Annyit leszögezhetünk, hogy Németh 
Miklós kétségtelen érdeme volt a problémák megoldására törekvQ gondolkodás, bár nem 
tagadja, hogy a döntések érzelmileg sokszor a kelleténél jobban megviselték.

Ennek hátterében neveltetése állt. Családtörténetében a 20. század szinte valameny-
nyi embert próbáló eseménye fellelhetQ: Don-kanyar, szovjet hadifogság („malenkij ro-
bot”), kitelepítés, beszolgáltatás, egyházellenesség, erQszakos tsz-szervezés (1961-ben!). 
Mindezeket át- és túlélQ szülei és nagyszülei a józan ész és a katolikus hit igazán alapuló 
erkölcsi alapokat oltottak belé, s ez pályáján végig elkísérte. A monoki iskolából Zsuffa 
Tibor, a miskolci szakközépiskolából Deák Gábor nevét említi, mint akik pedagógusként 
döntQen befolyásolták gondolkodásának alakulását.

A közgázos évek leírása szemléletes. Németh itt találkozott elQször a népi–urbánus 
ellentéttel. MegdöbbentQ, hogy a zsidókérdés a fQvárosi értelmiségi elit gondolkodá-
sában mennyire jelen volt a 70-es, 80-as években (is). Nemcsak az egyetemi KISZ-
választásokon, de késQbb, a tervhivatalban is; az elQléptetéseknél, kinevezéseknél 
pontosan számon tartották a származást, s nem engedték, hogy egyik vagy másik oldal 
túlsúlyba kerüljön. A párthoz való csatlakozásban felismerhetQ a korszak jellemzQ ér-
telmiségi gondolkodása: változtassunk belülrQl! Mindez persze konfliktusokat okozott 
otthon, ráadásul veszélyeztette az egyházi házasságkötést – végül az egyetemi párttitkár, 
Szabó Kálmán rektor nyomására, szemet hunyt.

Az apparátusban töltött évek tapasztalatai elszomorítóak. Németh szerint a gazdasági 
helyzet a 70-es évektQl kezdve folyamatosan romlott. Miközben a pártvezetés a refor-
mok–ellenreformok között ingadozott, a gazdaságpolitikát közvetlenül irányító személyi 
kör – Fekete János, Hetényi István, Tímár Mátyás, Faluvégi Lajos, Havasi Ferenc és 
Ballai László – szinte önálló gondolkodási pályára tért. Németh szerint a monetáris és 
fiskális ügyekben egyre nagyobb szerep jutott a szakértelemnek – korabeli szóhasználat-
tal élve Qk voltak a „technokraták” –, erre más területeken csak a külpolitika és kisebb 
részben a kultúra volt képes. Összességében azonban rohantunk az összeomlás felé, en-
nek minden bel- és külpolitikai következményével. Az államcsQdtQl az IMF-be történt 
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belépés mentette meg az országot, közvetlenül elQtte pedig Kína segített; történt mindez 
a Szovjetunió éberségét kijátszva. Németh kormányfQi kinevezéséig a helyzet mit sem 
javult, s neki ezt kellett (volna) kezelnie. Nem véletlenül fájlalta, hogy a kerekasztal-tár-
gyalásokon gazdasági kérdések szinte szóba sem kerültek.

„A hála nem politikai kategória” – mondta annak idején Pozsgay Imre, utalva a számá-
ra a köztársasági elnöki ambíciók végét jelentQ ún. „négyigenes” népszavazásra. A tétel 
azonban nem mindig igaz. Bizonyítja ezt Németh Miklós 1990 utáni sorsa. Bár az elsQ 
szabad választásokon szülQföldjén, a szerencsi kerületben mandátumot szerzett, pár hó-
napra rá elfogadta jelölését az akkor szervezQdQ Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) alelnöki posztjára, és 1991 áprilisában családjával együtt tíz évre Londonba 
költözött. A javaslat a német kormánytól jött, Kohl kancellár az újraegyesítésben játszott 
szerepét hálálta meg így. Szükség volt továbbá a magyar kormány ajánlására is, amelyet 
Antall József minden további nélkül biztosított. Egyrészt nyilván azért, mert Németh kor-
rekten adta át neki a hatalmat, másrészt – a jövQ szempontjából – mégis csak jobb volt 
távol látni egyik lehetséges politikai ellenfelét. Némethnek alelnökként a humánpolitika, 
a banküzem és a belsQ ellenQrzés volt a felelQsségi területe, de informálisan Kelet-Európa 
szószólójaként m_ködött. A 2002-es választások elQtt – ekkor már két éve itthon élt – a 
szocialista pártban felmerült a lehetQség a politikába történQ visszatérésének elQkészí-
tésére, végül azonban egykori helyettese, Medgyessy Péter lett a listavezetQ – és az új 
miniszterelnök.

Németh Miklós memoárja – amelyet Oplatka András f_zött egybe a korszak más sze-
replQivel készített interjúrészletekkel – a szocialistának nevezett Kádár-rendszer és a 
rendszerváltozás szubjektív kor- és kórképe. Gondolatmenetében érezhetQ némi apológia, 
de ez alighanem megbocsátható annak a miniszterelnöknek, aki – bár nem kifejezetten 
önszántából, hanem a Szovjetunió agóniájának és a hidegháború végének következmé-
nyeit felismerve – szakított egy örökké tartónak hitt államberendezkedéssel, s úgy lépett 
új utakra, hogy tudta: ebbQl személyes politikai és gazdasági haszna aligha származik.

(Oplatka András: Németh Miklós. „Mert ez az ország érdeke”. Budapest, 2014, Helikon 
Kiadó, 438 oldal + 40 oldal képmelléklet, ISBN 978-963-227-627-4)


