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Szalai Attila
Lengyel sajátosságok a „népek őszén”

A kelet-közép-európai rendszerváltozás 
„élesztője” tagadhatatlanul a Lengyelor-
szágban bekövetkezett eseménysorozat 
volt. A téma iránt érdeklődők számára 
jó szívvel ajánlok két alapvetőnek szá-
mító történészi áttekintést. Az egyik An-
toni Dudek Reglamentowana rewolucja. 
Rozkład dyktatury komunistycznej w 
Polsce 1988−1990 (Forradalom részlet-
re – A kommunista diktatúra összeomlá-
sa Lengyelországban 1988−1990) című 
munkája,1 a másik az Adam Burakowski 
− Aleksander Gubrynowicz − Paweł Uki-
elski szerzőhármas 1989 – Jesień Naro-
dów (1989 – A népek ősze) című műve,2 
illetve ez utóbbi átdolgozott magyar ki-
adása, amely 1989 – A kommunista dik-
tatúra végnapjai Közép- és Kelet-Európá-
ban címmel jelent meg.3

A fent említett, 1989 – A népek ősze 
című, Magyarország, az NDK, Csehszlo-
vákia, Románia és Bulgária rendszer-
váltásának jellegzetességeit áttekintő, 
három fiatal lengyel történész jegyez-
te munka bevezetőjében igen hasznos 
és fontos megállapításokat találunk a 

1 Kraków, Arcana, 2004.
2 Warszawa, Collegium Civitas, Instytut Studiów Po-

litycznych PAN, Wydawnictwo Trio, 2009.
3 Göd, Rézbong, Argumentum Könyvek, 2014.

lengyelországi helyzet specifikumainak 
tekintetében. Messzemenően egyetért-
hetünk a szerzőkkel, akik szerint a ’80-
as évek Lengyelországa alapvetően más 
volt, mint a többi kommunista ország, 
itt ugyanis, Kelet-Közép-Európa legna-
gyobb és legnépesebb országában olyan 
jelenségek fordultak elő, mint sehol má-
sutt. Azok a jelenségek tehát, amelyek a 
lengyelek számára teljesen normálisnak, 
mindennapinak és megszokottnak tűn-
tek, a blokk többi országában jószerével 
ismeretlenek voltak, és az ottani elem-
zők gyakran mind a mai napig nem kellő 
súllyal veszik figyelembe ezeket.

A legfontosabb tényező, amely megkülön-
böztette Lengyelországot a szovjet blokk 
többi európai országától, az erős és jól 
szervezett ellenzék volt, amelyet a társa-
dalom jelentős része, valamint a nyugati 
közvélemény rokonszenve is támogatott. 
A lengyelországi ellenzék és a többi kom-
munista ország ellenzéke között meglé-
vő legjelentősebb különbségek sorában 
igen fontos a társadalmi elfogadottság, a 
tömegmozgalmi jelleg. 1981-es „fényko-
rában” a Szolidaritás taglétszáma elérte 
a 10 milliót a 36 milliós országban. Ez 
a szám a hadiállapot, a letartóztatások, 
internálások, gyilkosságok, a tömeges 
emigráció és a társadalomnak a ’80-as 
évek közepére bekövetkezett általános 
depressziója ellenére is összehasonlít-
hatatlanul nagyobb létszámú volt, mint 
az összes kommunista ország hasonló, 
illetve ellenzéki szervezetei együttvéve. 
Ráadásul a Szolidaritáson kívül százával 
működtek kisebb, gyakran csupán az 
adott városra vagy régióra korlátozódó 
formációk. Lengyelországban az ellenzék 
a társadalom nagy részének valóságos 
támogatását élvezte. Más országokban az 
ellenzékieket, de még az emigránsokat is 
különc embereknek tartották, nem értet-
ték az általuk hangoztatott jelszavakat, 
leggyakrabban pedig szélesebb társadal-
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mi szinten egyáltalán nem érdeklődtek 
tevékenységük iránt. A lengyel ellenzék 
döntő többsége nem akarta tevékenysé-
gét csupán munkaügyi vagy emberi jogi 
kérdésekre korlátozni, és többé-kevésbé 
reális politikai célokat tűzött ki. A Szoli-
daritásnak ugyan teoretikusan nem volt 
világosan megfogalmazott politikai terve, 
ennek ellenére úgy tekintettek rá, leg-
alábbis bizonyos mértékig, mint politikai 
szervezetre. 

Ugyancsak eltérő volt a lengyel ellenzéki 
körök társadalmi összetétele. Míg a többi 
ország ellenzéki szervezetei gyakorlati-
lag viszonylag szűk értelmiségi körökből 
verbuválódtak, addig Lengyelországban 
a kommunistaellenes tevékenységben 
jelentős szerepet játszottak a munkások, 
de a parasztok, a vidéki lakosság is. Ez 
a többi ország mezőgazdaságáétól eltérő, 
a magángazdaságok nagy részarányát 
meghagyó tulajdonszerkezet következ-
ménye volt. (Lengyelországban a termő-
föld mintegy 80 százaléka magánkézben 
maradt.) 

Sajátos volt az is, hogy a nagy ellenzé-
ki mozgalom, a Szolidaritás szakszerve-
zeti formát öltött. Természetesen az ér-
telmiség képviselőinek is helyük volt az 
ellenzéki mozgalomban, a legjelentősebb 
vezéralakok azonban – Lech Wałęsával 
az élen – munkás származásúak voltak. 
Ez már önmagában is kihívást jelentett 
a rendszer számára, amely arra alapozta 
legitimációját, hogy a „dolgozó nép” aka-
ratát hajtja végre. 

További sajátosságként említhetjük azt a 
tényt, hogy a rendszerellenes tevékeny-
ség alapvető hangnemét a kommunista 
párthoz nem kötődő személyek határoz-
ták meg. Mindeközben más országokban 
az ellenzékiek vagy inkább emigránsok 
az ottani kommunista párttagok közül 
vagy hatalom közeli értelmiségi körökből 
kerültek ki.

Jelentős volt az eltérés az ellenzék ál-
tal képviselt ideológia tekintetében is. 
A lengyel ellenzéki szervezetek gyakran 

egyértelműen hivatkoztak a nemzeti ha-
gyományokra, a felszabadító harcokra, a 
hazafias témákra, míg a többi országban 
inkább az emberi jogokra és az egyete-
mes értékekre összpontosítottak. Ezek 
természetesen Lengyelországban is fon-
tos kérdések voltak, nem alkották azon-
ban az ellenzéki retorika fősodrát. Óriási 
szerepet játszott mindebben a katoliciz-
mus és a lengyel egyház hagyományosan 
a nemzet mellett kiálló viselkedése. 

A tömegesség mellett feltűnő a lengyel 
ellenzéki szervezetek sokszínűsége. Jól-
lehet megvolt a közös ellenség, de az 
egyes csoportok és mozgalmak között 
jelentős világnézeti, stratégiai és takti-
kai különbségek álltak fenn, s ezért éles 
viták is folytak. A pengeváltások néha 
nyílt konfliktusokba torkolltak, ám e 
csatározások közepette az ellenzékiek a 
gyakorlatban tanulták a politika játék-
szabályait, ami a függetlenné válás után, 
demokratikus viszonyok közepette igen 
hasznosnak bizonyult.

Ha tehát a fentiek tükrében összevetjük 
a lengyel helyzetet a többi kommunista 
országéval, Lengyelország határozottan 
pozitívan kerül ki az összehasonlításból. 
A lengyelországi ellenzék, még a ’80-as 
évek közepére eső, legnehezebb korsza-
kában is olyan erő volt, amellyel a hata-
lomnak számolnia kellett. Más országok-
ban kis létszámú, laza vitaklubok vagy 
magánszemélyek elszigetelt kezdemé-
nyezései jelentették az ellenzékiséget.

Az ellenzék relatív ereje a kommunista 
párt relatív gyöngeségére épült. 1980–
81-ben, a „Szolidaritás karneválja” 
idején a független szakszervezetbe tö-
megesen léptek be a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt (LEMP) tagjai is. A hadiál-
lapot bevezetése és a Szolidaritás törvé-
nyen kívül helyezése után, a hatalom ál-
tal bevezetett politika elleni tiltakozásuk 
jeléül sokan kiléptek a pártból. Újabb 
gondot jelentett a LEMP-nek az a tény, 
hogy 1981 decembere után a pártot bizo-
nyos fokig félreállították a katonai veze-
tők. Ez a helyzet a hadiállapot eltörlését 
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követően sem változott meg. A párt volt 
a káderekből álló hátország, ám a fonto-
sabb döntések informális, inkább kato-
nákból, mint civilekből álló, szűk körben 
születtek. A LEMP gyengesége közvetve 
a kommunista ideológia teljes csődjével 
is összefüggött. Jóllehet Jaruzelski tá-
bornok 1981. december 13-án azt han-
goztatta, hogy „a szocializmust úgy fog-
juk védeni, mint a függetlenségünket”, 
szavait inkább úgy értelmezték, hogy a 
hatalmat és a konkrét csoport által tör-
ténő hatalomgyakorlást akarja megvéde-
ni. Nem a rendszert mint egészet, vagy 
még kevésbé az ideológiai konstrukciót. 
A szocialista jelszavak hamar feledésbe 
merültek.

A rendszert a ’80-as években, különö-
sen pedig a hadiállapot bevezetése után, 
mindenekelőtt a tehetetlenségi erő tar-
totta életben. Megreformálásához vagy 
megváltoztatásához nem volt meg a kellő 
impulzus. Amikor aztán ez a peresztroj-
ka formájában megszületett, a lengyel 
vezetés azonnal magáévá tette a Gorba-
csov által kijelölt irányt, mert benne látta 
az esélyt arra, hogy hatalmát továbbra is 
megtarthassa. A kommunista ideológiát 
– Romániával és Bulgáriával ellentétben 
– nem helyettesítették nacionalizmussal 
(bár némely körök ezzel is megpróbál-
koztak). Nem vezettek be semmit sem 
a szinte technokrata jellegű „tiszta” ha-
talmon kívül – rendet, törvényességet, a 
szabályok betartását tűzték ki célul. Az 
államot irányító csoport tulajdonképpen 
csak adminisztrálással foglalkozott, nem 
volt ugyanis alkalmas arra, hogy új irá-
nyokat szabjon. A ’80-as években ideoló-
giai szempontból a kommunistákra néz-
ve veszélyes vákuum uralkodott.

Még ennél is veszélyesebb volt azonban 
rájuk nézve az, hogy ez a vákuum nem 
jelentett abszolút légüres teret. Az illeg-
alitásba kényszerített, de még mindig 
számottevő ellenzék mellett rendkívül 
fontos szerepet játszott a „lelkek feletti 
uralomért” folytatott harcban a kato-
likus egyház, amelynek lengyelországi 
helyzetét össze sem lehetett hasonlítani 

a többi kommunista országra jellemző 
szituációval. Lengyelországban a katoli-
kus egyház szinte az egész kommunista 
uralom alatt megőrizte majdnem teljes 
függetlenségét, annak ellenére, hogy ki 
volt téve a hatalom állandó támadásai-
nak. Évtizedeken át folyt a harc a val-
lás szabad gyakorlásáért, mint például 
az ünnepi munkaszünetekért, az úrna-
pi körmenetekért, a templomépítések 
engedélyezéséért. Eközben a médiában 
igyekeztek minden elképzelhető módon 
gyalázni vagy nevetségessé tenni az egy-
házat, a papok tevékenységét pedig szi-
gorú megfigyelés alatt tartotta a belbiz-
tonsági szolgálat.

A lengyel katolikus egyház erejét a tár-
sadalom hite és a nemzeti érzés fenn-
tartásának a felosztások idejéből szár-
mazó történelmi hagyománya adta. A 
lengyelek többsége még a fokozott meg-
torlások időszakában is vállalta katoli-
kus hitét, és részt vett legalább némely 
szertartásokon. Amikor Karol Wojtyła 
lett a pápa, a hatalom kénytelen volt 
különféle plusz engedményeket tenni 
az egyház javára. Az egyik engedmény 
az volt, hogy a pápa elzarándokolha-
tott hazájába: 1979-ben, 1983-ban és 
1987-ben került sor pápalátogatásra. 
Mindegyiknek óriási mozgósító ereje 
volt a társadalom körében. Kiderült, 
hogy a lengyel pápa korábban sosem 
tapasztalt lelkesedést képes generálni 
a vallás iránt, ami pedig szemben állt 
az ateista és materialista kommuniz-
mussal. Ez a jelenség teljesen egyedül-
álló volt a szovjet blokk országaiban. A 
kelet-közép-európai államokban a ke-
reszténységet erőszakkal szorították ki 
a közéletből, majd a magánéletből is. A 
helyi egyházközösségeket megtorlások-
nak vetették alá, a papokat meggyil-
kolták vagy a hatalommal való együtt-
működésre kényszerítették. Sok helyen 
bezárták a templomokat, és a nyilvános 
helyekről eltüntették a vallási kultusz 
látható jeleit. Egyúttal a lengyelországi 
helyzethez képest sokkal erőteljeseb-
ben hangsúlyozták a marxizmus ateis-
ta vonásait. 
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A ’80-as években a Lengyel Népköztár-
saságban permanens gazdasági válság 
uralkodott, amelyből nem látszott kiút. 
Áruhiány, sorban állás alapvető szük-
ségleti cikkekért, a termékek drámaian 
gyenge minősége: ilyenek voltak a min-
dennapok. A makrogazdasági mutatók 
ugyancsak rosszak voltak: Lengyelor-
szág adósságspirálban vergődött, a re-
álkeresetek nem nőttek, a hazai termé-
kekre pedig nem volt kereslet a külföldi 
piacokon. Ily módon Lengyelország roha-
mosan közeledett Romániához és Bulgá-
riához, ahol hasonló, vagy még rosszabb 
volt a gazdasági helyzet. Határozottan 
különbözött viszont az NDK-tól, Cseh-
szlovákiától vagy Magyarországtól, ahol 
ugyan szintén érezni lehetett az életszín-
vonal romlását, de az alapvető árucik-
kekhez gond nélkül hozzá lehetett férni. 

A ’80-as évek elején a gazdasági válság 
mozgósító erővel hatott a társadalom-
ra, a hadiállapot megszüntetése után 
azonban már inkább demobilizáló erő-
vel. A hatalomnak sikerült meggyőznie 
a lakosság legalábbis egy részét arról, 
hogy az ellenzéknek nincs elképzelése 
a gazdaság helyreállítására (azt, hogy a 
hatalomnak szintén nincs, szabad szem-
mel is látni lehetett, a lengyelek a saját 
bőrükön tapasztalhatták a mindenna-
pokban). A Lengyel Népköztársaságban 
sajátos helyzet alakult ki: a hatalom a 
katasztrofális gazdasági helyzet miatt és 
a Kremlből érkezett „engedély” tudatá-
ban úgy döntött, hogy komolyan tárgyal-
ni kezd az ellenzékkel. A lengyelországi 
kommunizmus a hatalom, az ellenzék 
és az egyház képviselői között zajló hosz-
szadalmas tárgyalások során bukott 
meg. Fontos mozzanat, hogy az egyház 
a társadalom többségének képviselője-
ként jelent meg, és stabilizáló szerepet 
töltött be. A gazdaságnak új irányt szabó 
reformokat még Mieczysław Rakowski 
teljesen kommunista kormánya idején 
kezdték életbe léptetni. Az ellenzék, leg-
alábbis annak meghatározó része, évek 
óta követelte a hatalommal folyó párbe-
szédet, és nyitott volt a kompromisszu-
mokra. Az ellenzéknek az a része, amely 

nem támogatta ezt az álláspontot, 1989-
ben éppen ezért nem is játszott komo-
lyabb szerepet.

A tárgyalások megindításához két 1988-
as sztrájkhullám jelentett ürügyet. 1989. 
február 6-án megkezdődtek a kerekasz-
tal-tárgyalások, amelyek később mintául 
szolgáltak más országoknak. A kerekasz-
tal-megállapodás értelmében (megjegy-
zendő, hogy a tárgyalásokban az akkori 
ellenzék jelentős hányada nem vett részt) 
1989. június 4-én választásokra került 
sor: a Szejm tagjait részlegesen szabad 
(65% a LEMP, 35% a független jelöltek 
számára), a Szenátus tagjait teljesen sza-
bad választásokon választották meg. A 
Szolidaritás eléggé gyenge részvétel mellett 
aratott elsöprő győzelme mindkét oldalt 
megdöbbentette. Megalakult a Parlament, 
az alsóházban a kerekasztal-megállapo-
dás értelmében eleinte a kommunisták és 
szatellit pártjaik – a Demokrata Párt (SD) 
és az Egyesült Parasztpárt (ZSL) – voltak 
többségben. A felsőházban viszont a Szo-
lidaritás képviselői foglaltak el 99 helyet a 
rendelkezésre álló 100-ból.

A fenti összetételű Parlament végrehaj-
totta a rendszer alapvető reformjait, így 
lett a Lengyel Népköztársaságból Har-
madik Lengyel Köztársaság. Más orszá-
gokkal összehasonlítva nem jelent ez 
kivételt, inkább a szabályt erősíti: a töb-
bieknél is a jelentős mértékben az ancien 
régime képviselőiből alakult parlamentek 
vezették be azokat a radikális változáso-
kat, amelyek a kommunizmust, mint po-
litikai rendszert megszüntették. A Visz-
tula menti változásokat mégis kiemeli az, 
hogy 1989 szeptemberében Lengyelor-
szágban alakult meg a szovjet blokk első 
nem kommunista kormánya.

Néhány hónap alatt a kelet-közép-eu-
rópai totalitárius rendszerek kártyavár-
ként dőltek össze. A lengyelországi ese-
mények kétségtelenül meggyorsították a 
többi országban is a hasonló folyamato-
kat, bár az egyetlen megoldás, amelyet 
másutt is lemásoltak, a kerekasztal in-
tézménye volt.




