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A HALK SZAVÚ NÉMET MAGYAR
Riecke Werner emlékére
Bokros Lajos1
Ismertem őt már a valamikori hírneves Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemről, hiszen azonos évfolyamra jártunk. Ez a felsőoktatási intézmény abban a korban a szocialista tábor egyik legjobb közgazdasági egyeteme volt, nem
véletlenül vonzotta még a keletnémet diákokat is. Noha a magyar nyelv elsajátítása hihetetlen erőpróba elé állította a világ minden tájáról érkezett külföldi hallgatókat, Werner egyike volt azon nagyon keveseknek, akik már a diákélet első évében kitűntek rendkívüli tehetségükkel és szorgalmukkal. Ragyogóan megtanult
magyarul, hamarosan vicceket volt képes mesélni és értelmezni. A nyelv többé
nem akadályozta, hanem éppen segítette őt abban, hogy szakmai tudásával is a
legjobbak közé emelkedjen.
Együtt dolgoztam Wernerrel mind a Pénzügykutatási Intézetben, mind pedig
a Magyar Nemzeti Bankban. Az előbbiben a rendszerváltás előtt, az utóbbiban
részben már a rendszerváltás után. Mindkét munkahelyen kitűnt a bennszülött
szakemberek közül gondos pontosságával, fejlett elemzőkészségével, az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek felismerésével és hasznos összeillesztésével.
Rengeteg olyan témát vizsgált meg, amik akkor még újdonságnak számítottak
(árfolyam-politika, fizetési mérleg stb.) Kiváló anyagokat, hivatali feljegyzéseket,
tanulmányokat, könyveket írt, kiadványokat szerkesztett. Felfigyelt rá az óvatos
reformokat előkészítő vezetés, majd pedig a piacgazdasági átmenetet irányító
mindenféle vezetés, immár politikai meggyőződéstől függetlenül. Noha Werner
nagyon igyekezett elsősorban technokrata alapállásból megvizsgálni a tényeket
és megfogalmazni a javaslatokat, soha nem rejtette véka alá mélyen humanista és
demokrata elkötelezettségét sem.
Természetesen a német újraegyesítés nyomán automatikusan járt neki is a német állampolgárság, de Werner nem gondolt választott hazája elhagyására. Itt
eresztett gyökeret, alapított családot, vett magának házat. Rengeteg barátja lett
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az új földön, amelyet minden munkájával becsületesen, magas színvonalon szolgált. Vonzották őt a kihívások, ezért is fogadta el szívesen az IMF megbízásait, és
segítette immár nemcsak Magyarországot, hanem elsősorban a szegényebb vagy
szerencsétlenebb posztszovjet országokat is.
Nagyon korán távozott tőlünk. Én azok közé tartozom, akik emlékét minden időben szeretettel és kegyelettel fogják megőrizni.

