
„Len gyel or szág – 10 év, Ma gyar or szág –
10 hó nap, NDK – 10 hét, Cseh szlo vá kia –
10 nap” – fog lal ta össze tö mö ren a kö zép-
eu ró pai rend szer vál tá sok idõ tar ta mát egy
prá gai tün te tés egyik transz pa ren se 1989
no vem be ré ben. Az át ala ku lá si fo lya ma tok
nem csak hosszú sá guk ban kü lön böz tek, a ha -
son ló sá gok mel lett szá mos el té rést is ma -
guk ban hor doz tak. Kö zös vo nás azon ban,
hogy nem om lot tak vol na össze a kom mu -
nis ta rend sze rek az 1980-as évek vé gén, ha
nem ke rül ha ta lom ra ha zá já ban Mi ha il
Gor ba csov, és ha nagy já ból er re az idõ re
nem kö vet ke zett vol na be a Szov jet unió to -
tá lis gaz da sá gi – és ka to nai – csõd je, ami ja -
va részt Ronald Re a gan ame ri kai el nök po li -
ti ká já nak ér de me.

I

Wojciech Jaruzelski tá bor nok és csa pa ta a
ha di ál la pot 1981. de cem be ri be ve ze té sé vel
csu pán ha tal mát pro lon gál ta, és ez zel együtt
el na pol ta a rend szer vál sá gát. A Szo li da ri tás
be til tá sá val azon ban nem ol dot ta meg – nem
is old hat ta meg – azo kat, a rend szer lé nye gé -
bõl fa ka dó prob lé má kat, ame lyek 1980-ban
az egy év alatt kö zel tíz mil li ós ra gya ra po dó
füg get len szak szer ve ze tet élet re hív ták.
Annyit azon ban min den képp el ér tek, hogy
fél re ért he tet len jel zést küld tek azon ke ve -16
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sek nek, akik az 1956-os, 1968-as, 1970-es és 1976-os tár sa dal mi til ta ko zá -
sok és azok el foj tá sa után még min dig hit ték, hogy a kom mu nis ta be ren -
dez ke dés meg re for mál ha tó.

A ha di ál la po tot vé gül 19 hó nap múl tán, a jú li us 22-i kom mu nis ta ün -
nep re idõ zít ve, 1983 nya rán fel ol dot ták, az in ter nál ta kat és be bör tön zöt -
te ket több sé gük ben ha za en ged ték – utol só cso port juk az 1986-os am -
nesz ti á val sza ba dult. Ez zel egyi de jû leg az ál lam biz ton sá gi szer vek lét -
szá ma meg ha lad ta a sztá li ni idõ szak csú csát: 40 ezer funk ci o ná ri us szol -
gált a „cég” kö te lé ké ben, akik gyak ran nem ri ad tak vissza a ve ré sek tõl,
kín zá sok tól, sõt még a gyil kos sá gok tól sem, Jerzy Popiełuszko atyán kí -
vül en nek szá mos ál do za ta volt.

A sok szor erõt len és bá tor ta lan kor rek ci ós kí sér le tek a gaz da ság ál la -
po tán vaj mi ke ve set vál toz tat tak, a ha di ál la po tot köz vet le nül kö ve tõ rö -
vid fel len dü lés el múl tá val megint ugyan azok a ne ga tív je len sé gek mu tat -
koz tak, és a jegy rend szer vál to zat la nul ér vény ben ma radt. A po li ti kai
hely zet az 1970 utá ni hoz ha son lí tott, annyi kü lönb ség gel, hogy a re zsim
csu pán sze mély cse rék kel és ígé re tek kel most már idõ le ge sen sem volt
ké pes ma ga mel lé tö me ge ket ál lí ta ni. A Len gyel Egye sült Mun kás párt ve -
ze té sé nek az em be rek nem hit ték el, hogy a párt hat ha tó san tá mo gat ja 
a de mok ra ti zá lást cél zó re for mo kat. A bi zal mat lan ság hoz hoz zá já rult az
is, hogy a „bel sõ egyen súly” ér de ké ben a ré gi, jól be vált tak ti kát al kal -
maz va a köz pon ti párt szer vek ben idõ rõl idõ re „ta ka rí tást vé gez tek a szé -
le ken”, va gyis fo lya ma to san fe gyel mez ték a „be tont”, il let ve a „re for me -
rek” ma rad vá nya it.

Az LEMP – mi köz ben leg fõbb el len sé gé nek te kin tet te – a ka to li kus egy -
há zat is meg pró bál ta fel hasz nál ni, hogy elõ nyö sebb ké pet ala kít son ki ma -
gá ról. Ez ham vá ba holt öt let nek bi zo nyult, kü lö nö sen II. Já nos Pál pá pa
len gyel or szá gi lá to ga tá sai tük ré ben (1983, 1987), aki ar ra buz dí tot ta hon fi -
tár sa it, hogy „ne csüg ged je nek”, s azt kí ván ta ne kik, hogy „a jó ha tal ma -
sabb nak bi zo nyul jon és gyõ ze del mes ked jék a rossz fe lett len gyel föl dön”.
– „Szün te le nül ezért imád ko zom” – tet te hoz zá. Még sem te het ték meg,
hogy meg ta gad ják a „leg na gyobb len gyel tõl” a ha za lá to ga tá si le he tõ sé get.

A tö meg tá mo ga tás hi á nya az zal együtt is igaz, hogy a szo ká sos, egy
nép front lis tás ko re og rá fia sze rint 1985-ben meg tar tott „vá lasz tá so kon” a
föld alat ti Szo li da ri tás bojkottfelhívása el le né re a hi va ta los ada tok sze rint
a la kos ság 78,8 szá za lé ka vett részt. Sõt az sem vál toz ta tott ezen, hogy ki -
fe je zett emel ke dést mu ta tott azon len gye lek szá ma, akik úgy vél ték, az
1981-es ha di ál la pot vég sõ so ron a „ki seb bik rossz” meg ol dást je len tet te.
Ugyan is ezt egy szov jet fegy ve res be avat ko zás es he tõ sé gé vel ve tet ték
össze, de et tõl a ve ze tés még nem lett nép sze rûbb. Jaruzelski tá bor nok
szin tén kezd te be lát ni az alap ve tõ vál to zá sok szük sé ges sé gét. A ha di ál la -
pot be ve ze té se, va la mint el tör lé se óta el telt esz ten dõk meg mu tat ták,
hogy sem mi lyen re for mot nem le het vég re haj ta ni a tár sa da lom ak tív tá -
mo ga tá sa nél kül. Az em be rek passzí vak vol tak és bi zal mat la nok, nem
óhaj tot tak kap cso lat ba ke rül ni a ha ta lom mal. Rá adá sul Mi ha il Gor ba -
csov 1985-ös meg vá lasz tá sa és az ez zel pár hu za mo san meg in du ló pe -
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reszt roj ka tük ré ben a „ki seb bik rossz ra” va ló ál lan dó uta lás las san, de
biz to san de val vá ló dott.

A Szo li da ri tás-el len zék egy sé ges el uta sí tó ma ga tar tá sa – ek kor még
amúgy sem kí ván tak ve lük szó ba áll ni – ar ra kész tet te a ve ze tést, hogy
ke rü lõ uta kat igye kez zen ta lál ni a tár sa da lom hoz. Ezért úgy dön töt tek,
nép sza va zást ren dez nek, hogy így is mer tes sék el prog ram ju kat. Ez azért
is elõ nyös hú zás nak ígér ke zett, mert si ker ese tén nem let tek vol na egy
konk rét po li ti kai erõ vagy tár sa dal mi cso port le kö te le zett jei. Ki ír ták hát a
nép sza va zást 1987 no vem be ré re. A fel tett kér dé se ket nagy ál ta lá nos ság -
ban fo gal maz ták meg („a gaz da ság ál la po tá nak ja ví tá sa”, „a po li ti kai élet
mély re ha tó de mok ra ti zá lá sa”), tu laj don kép pen nem tet tek mást, mint 
az ad dig is una lo mig is mé telt va rázs sza va kat (re form, de mok ra ti zá lás)
bo csá tot ták a köz nép elé, konk rét gya kor la ti lé pé sek fel vá zo lá sa nél kül.
Az annyi ra óhaj tott tár sa dal mi tá mo ga tást el söp rõ arány ban akar ták meg -
sze rez ni, emi att – a két év vel ko ráb bi „vá lasz tá sok” ered mé nyén fel buz -
dul va – igen ma gas kö ve tel mé nye ket tá masz tot tak ön ma guk kal szem ben:
a nép sza va zás ak kor ered mé nyes, ha igen nel sza vaz a jo go sul tak 50 szá -
za lé ka plusz 1 fõ, no ha ilyen eset ben rend sze rint a le adott sza va za tok 50
szá za lé ka plusz 1 fõ is ele gen dõ szo kott len ni. Ez igen csak meg könnyí -
tet te az el len zék fel ada tát, amely boj kott ra vagy „két szer nem re” szó lí tot -
ta fel az em be re ket. A hi va ta los ada tok sze rint a rész vé tel 63,3 szá za lé -
kos volt, az el sõ kér dés re a sza va zók 66, a má so dik ra 69 szá za lé ka fe lelt
igen nel. Ez azt je len tet te, hogy kis hí ján – mind össze 5 szá za lé kon múlt
–, de egyik „igen” vá lasz sem ér te el a ki je lölt al só ha tárt. Ez után Jaru-
zelskinek és tár sa i nak tu da to sí ta ni uk kel lett ma guk ban, hogy ha nem
akar nak megint a fegy ve rek hez nyúl ni a rend szer fenn tar tá sa ér de ké ben,
ak kor csak egyet len esé lyük ma radt: irá nyí tó sze re pük és a re zsim alap -
el ve i nek érin tet le nül ha gyá sá val va la mi képp meg osz ta ni a ha ta lom né -
hány szeg men sét – s ez zel együtt a po li ti kai fe le lõs sé get – a sa ját ma guk
ál tal 1981 vé gén be til tott és meg hur colt el len zék kel, hogy meg sze rez zék
az áhí tott tá mo ga tást a re form prog ram szá má ra. Ez el len Gor ba csov sem
emelt kü lö nö sebb ki fo gást 1988. jú li u si var sói lá to ga tá sán.

1988 au gusz tu sá ban is mé tel ten sztráj kok tör tek ki – elõbb Szi lé zi á -
ban, majd a Ten ger mel lé ken. Eze ket rész ben a Szo li da ri tás el len sú lya -
ként és tag ja i nak át csá bí tá sá ra 1984-ben lét re ho zott ál la mi „ér dek vé del -
mi” szerv, az Or szá gos Szak szer ve ze ti Egyet ér tés ins pi rál ta. En nek ve ze -
tõ je, Alfred Miodowicz úgy gon dol ta, hogy a gya kor lat ban is meg mu tat -
ja a tár sa dal mi prob lé mák irán ti ér zé keny sé gét. Rá adá sul a hat mil lió ta -
got szám lá ló s ilyen ér te lem ben va ló ban a Szo li da ri tás kon ku ren ci á ját je -
len tõ szak szer ve ze ti szö vet ség je len tõs ré sze elé ge det len volt a dol gok ál -
lá sá val és fõ ként sa ját ve ze té sé nek sem mit te vé sé vel. Az Or szá gos Szak -
szer ve ze ti Egyet ér tés az 1985 no vem be re óta hi va tal ban lé võ, Zbigniew
Messner ve zet te kor mány meg buk ta tá sá ra ját szott, amit vé gül si ke rült is
el ér nie: 1988. szep tem ber 19-én a kor mány le mon dott, nyolc nap pal ké -
sõbb új ka bi net ala kult Mieczysław Rakowski ve ze té sé vel. Rakowski az
1957-ben a Władysław Gomulka-féle normalizáció pro pa gá lá sá ra lét re -
ho zott, de az 1960-as évek tõl kezd ve sza ba dabb hang vé te lû írá sa i val ma -18
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gas ol va sott sá got el ért Polityka cí mû he ti lap fõ szer kesz tõ je volt (1958–
82), az LEMP-ben a „ki tar tó re vi zi o nis ták” egyi ké nek szá mí tott. A Rakowski-
kormány nem akart gesz tu so kat ten ni az el len zék nek, meg hagy ta szó vi -
võ nek a köz utá lat tal öve zett Jerzy Urbant, és el sõ dön té sei egyi ke ként el -
ren del te a Gdañski Ha jó gyár be zá rá sát. A gaz da sá gi in dok lá sok jó for mán
sen kit sem ér de kel tek, a ha tá ro za tot a Szo li da ri tás böl csõ jé vel szem be ni
bosszú ként ér té kel ték.

Mind eköz ben már au gusz tus 20-tól kez dõ dõ en a len gyel Püs pö ki Kar
és Lech Wałęsa, a Szo li da ri tás el nö ké nek fel ha tal ma zá sá val a köz tisz te -
let ben ál ló Andrzej Stelmachowski pro fesszor (töb bek kö zött a var sói Ka -
to li kus Ér tel mi sé gi Klub el nö ke) elõ ze tes meg be szé lé se ket foly ta tott Józef
Czyrekkel, az LEMP Köz pon ti Bi zott sá gá nak tit ká rá val. Au gusz tus 26-án
mind er rõl tá jé koz tat ták a KB ép pen zaj ló ülé sé nek részt ve võ it. Ezt vi ha -
ros vi ta kö vet te, de az egy be gyûl tek vé gül is be le egyez tek az el len zék kel
va ló pár be széd meg kez dé sé be. Más nap Jaruzelski jobbkeze, Czesław
Kiszczak bel ügy mi nisz ter, egy ben a Po li ti kai Bi zott ság tag ja nyil vá no san
is ki fe jez te kész sé gét a pár be széd re a „kü lön fé le tár sa dal mi és mun kás -
cso por tok kép vi se lõ i vel”. A fel té tel a Len gyel Nép köz tár sa ság al kot má -
nyos rend jé nek el fo ga dá sa volt, ami nem lát szott tel je sít he tet len nek,
még is le he tõ sé get adott a ha ta lom szá má ra, hogy vá lo gat has son a tár gya -
ló fe lek kö zül. Né hány pró bál ko zás után azon ban nem so ká ra be kel lett
lát ni uk, hogy az el len zék a ki sebb-na gyobb sza ka dá sok el le né re vi szony -
lag egy sé ge sen fel so ra ko zott Wałęsa mö gött. Pe dig ezen az ol da lon sem
volt könnyû meg hoz ni a dön tést. A Szo li da ri tás ve zér ka ra bi zal mat lan
volt Jaruzelskivel és tár sa i val szem ben, hi szen 1980–81-ben is zaj lot tak
tár gya lá sok, az tán a re zsim még is erõ szak hoz fo lya mo dott, föld alá
kényszerítette a szak szer ve ze tet, ül döz te, in ter nál ta és be bör tö nöz te szá -
mos ve ze tõ tag ját. Más részt vi szont er re az idõ szak ra a Szo li da ri tás len -
dü le tét vesz tet te, rész ben fel õr lõ dött a hosszú évek óta tar tó il le ga li tás -
ban, tár sa dal mi tá mo ga tott sá ga is meg csap pant. Ér zé kel ték azt is, hogy
az em be rek dön tõ több sé ge nyu gal mat akar, ele ge van a konf ron tá ci ó ból,
az ál lan dó fe szült ség bõl, a sor ban ál lás ból, az üres bol tok ból.

Au gusz tus 31-én Kiszczak tá bor nok Var só ban ta lál ko zott Wałęsával,
Stanisław Ciosek, a PB pót tag ja va la mint Jerzy Dąbrowski püs pök je len -
lét ében. Az ese mény rõl ki adott hír ügy nök sé gi köz le mény ar ról szá molt
be, hogy a „fe lek meg vi tat ták a ke rek asz tal-tár gya lá sok meg szer ve zé sé -
nek elõ ze tes alap el ve it és a le foly ta tás mód ját”. Szep tem ber 16-án Kisz-
czak má sod szor is tár gyalt Wałęsával, ez út tal a Var só mel let ti Magdalen-
kában, a bel ügy mi nisz té ri um exk lu zív vil lá já ban. Mind ket te jü ket ta nács -
adó ik is el kí sér ték, és je len vol tak a Püs pö ki Kar kép vi se lõi is. Meg ál la pod -
tak, hogy ok tó ber má so dik fe lé ben meg kez dõd nek a tár gya lá sok. Er re
azon ban ak kor még sem ke rült sor – a kü lön az er re az al ka lom ra el ké szí -
tett ke rek asz talt szét bon tot ták –, még pe dig több ok mi att. Elõ ször is idõ -
köz ben kor mány vál tás tör tént, de nem ez volt a leg lé nye ge sebb, no ha
Rakowski mi nisz ter el nök ki je len té se, mi sze rint a len gye le ket „nem ér -
dek li a kerekasztal, csak az, amit a sa ját ju kon ta lál nak”, nem volt ép pen
biz ta tó meg fo gal ma zás. A fõ in dok ab ban rej lett, hogy hi ány zott az LEMP

19

2019/12



ve ze tõ szer ve i nek ál lás pont ja a Szo li da ri tás leg ali zá lá sa ügyé ben, amit az
el len zék alap fel té tel ként sza bott. Il let ve ál lás pont lé te zett, csak az ép pen
el uta sí tó volt, és min den azon mú lott, va jon Jaruzelskinek si ke rül-e ezt
meg vál toz tat nia. A párt ap pa rá tus jó ré sze ugyan is 1981. de cem ber 13.
után ahol csak tu dott, tör lesz tett a Szo li da ri tás nak a tõ le el szen ve dett „sé -
rel me kért”, és esze ágá ban sem volt még egy szer sze rep hez jut tat ni õket.

A hely ze tet a holt pont ról a ve ze tés ré szé rõl rosszul ki szá mí tott ma nõ -
ver moz dí tot ta ki. Alfred Miodowicz, aki ak ko ri ban már a PB tag ja volt,
nagy ban hi tel te len né té ve ez zel az Or szá gos Szak szer ve ze ti Egyet ér tés
ha ta lom tól va ló ál lí tó la gos füg get len sé gét és a mun kás-ér dek vé de lem
min de nek fö lé he lye zé sét, nyil vá nos te le ví zi ós vi tá ra hív ta ki leg fõbb 
el len sé gét, Lech Wałęsát. A Po li ti kai Bi zott ság né mi in ga do zás után be le -
ment eb be, ar ra szá mí tot tak, hogy a jó szó nok hí ré ben ál ló Miodowicz
könnyen el bol do gul Wałęsával. A vi tá ra no vem ber 30-án ke rült sor, és
ezen a Szo li da ri tás el sõ em be re tel jes ve re sé get mért el len fe lé re. Ne ki
ugyan is Miodowiczcsal el len tét ben nem kel lett tak ti káz nia, egy sze rû
igaz sá go kat kö zölt, ami re part ne re kép te len volt ér de mi vá la szo kat ad ni.
Wałęsa gyõ zel me mel lett a tény, hogy az ad dig a „volt Szo li da ri tás volt
ve ze tõ jé nek” aposzt ro fált No bel-bé ke dí jas po li ti kus meg je len he tett a
kép er nyõn, is mét a len gye lek mil li ó i ban erõ sí tet te meg, hogy nél kü le és
a Szo li da ri tás nél kül sem mi fé le ki bon ta ko zás nem kép zel he tõ el. A vesz -
tes vi tát az LEMP-vezérkarnak ke se rû pi ru la ként le kel lett nyel nie, bár
Jaruzelski fér fi a san be is mer te: „Azt hit tem, Miodowicz ki ké szí ti õt.”

A Szo li da ri tás hoz va ló vi szonyt a KB de cem ber 20–21-i ülé sén vi tat -
ták meg is mét, ahol sze mé lyi vál to zá so kat is vég re haj tot tak: négy ke -
mény vo na las he lyé re „li be rá li sabb” né ze te ket val ló ta go kat vá lasz tot tak,
köz tük a már em lí tett Cioseket. Rakowski az ülés részt ve võ i nek fel tett
né hány kér dést, ame lyet át kel lett gon dol ni uk, és a plé num 1989. ja nu ár
16–17-re ter ve zett má so dik ré szén vá laszt kel lett ad ni uk. A kér dé sek 
lé nye gé ben a Szo li da ri tás leg ali zá lá sá ra vo nat koz tak. A ja nu á ri ta nács ko -
zás nem szû köl kö dött drá mai for du la tok ban. A „be ton” azon nal kon cent -
rált tá ma dást in dí tott a párt ve ze tés el len, ame lyet ka pi tu lá lás sal és min -
den le het sé ges bûn el kö ve té sé vel meg vá dolt. A ta nács ko zás szü ne té ben
Jaruzelski, Kiszczak, Florian Siwicki (Jaruzelski kö ze li mun ka tár sa, nem -
zet vé del mi mi nisz ter, a PB tag ja) és Rakowski úgy dön töt tek, bi zal mat -
lan sá gi in dít ványt kez de mé nyez nek ön ma guk kal szem ben. Ez ügyes hú -
zás nak bi zo nyult, mi vel még az ál ta luk kép vi selt po li ti kai vo na lat el len zõ
KB-ta gok sem tud tak meg fe le lõ sa ját je löl tet ki ál lí ta ni. Vé gül az LEMP KB
ál lás pont ja a po li ti kai és a szak szer ve ze ti plu ra liz mus kér dé sé ben cí met
vi se lõ do ku men tu mot 143 igennel, 32 nem és 14 tar tóz ko dás el le né ben
el fo gad ták. Így el há rult a leg fõbb aka dály a ke rek asz tal-tár gya lá sok meg -
kez dé se elõl. Már csak egy volt hát ra. A tár gya lá so kat a ha ta lom ré szé rõl
ve ze tõ Kiszczak tá bor nok kö zöl te ugyan is, hogy nem egyez nek be le az el -
len zék két meg ha tá ro zó alak ja, Jacek Kuroń és Adam Michnik rész vé te lé -
be a kerekasztalnál, mert szél sõ sé ge sek nek tart ják õket. Ezt Wałęsa nem
fo gad hat ta el, már csak azért sem, mert a meg ál la po dás ér tel mé ben, bár
mind két fél nek meg kel lett ne vez nie je lölt je it, egy ál ta lán nem volt szük -20
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ség a má sik ol dal be le egye zé sé re a sze mé lyek re vo nat ko zó an. A ha ta lom
ez ügy ben vé gül is meg hát rált.

A Szo li da ri tás-kül dött ség össze té tel ét az 1988. de cem ber 18-án élet re
hí vott, Lech Wałęsa mel lett mû kö dõ Ál lam pol gá ri Bi zott ság ha tá roz ta
meg. Ez a tes tü let 135 ta got szám lált, tit ká ra pe dig az 1976-ban lét re jött
Mun kás vé dõ Bi zott ság egyik volt ve ze tõ je, Henryk Wujec lett.

II

A ke rek asz tal-tár gya lá sok 1989. feb ru ár 6-án kez dõd tek meg a var sói
Hely tar tói Pa lo tá ban, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal épü le té ben. Az er re a cél -
ra ké szült ter je del mes kerekasztalnál össze sen 57 sze mély fog lalt he lyet
a kor mány, il let ve a Szo li da ri tás kép vi se le té ben. Ki lenc ün ne pé lyes meg -
nyi tó be széd hang zott el, köz tük a társ el nök Wałęsáé, a má sik társ el nök
Kiszczaké és Miodowiczé. A Püs pö ki Kar meg fi gye lõ i ként je len tek meg
Bronisław Dembowski és Alojzy Orszulik atyák, de a ka to li kus egy ház
hi va ta lo san nem kép vi sel tet te ma gát, no ha el évül he tet len sze re pet vál -
lalt a tár gya lá sok te tõ alá ho zá sá ban és le fo lytatá sá ban. Az egy ház a len -
gyel ség meg tar tó ja volt, ami kor a po rosz és az orosz bi ro da lom, va la mint
a Habs bur gok fel osz tot ták egy más közt Len gye lor szá got (1795–1918), és
a meg tör he tet len el len ál lást tes te sí tet te meg a né met meg szál lás (1939–
1945), majd 1945 után a kom mu nis ta re zsim ide jén.

A ple ná ris ülé se ket a te le ví zió fo lya ma to san köz ve tí tet te, ma ga az ér -
de mi mun ka, a vi ta és az ál lás pont ok ki dol go zá sa há rom nagy cso port -
ban zaj lott (gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ka, szak szer ve ze ti plu ra liz mus,
il let ve po li ti kai re for mok), ezek össze sen ki lenc al cso port ra (töb bek kö -
zött a jog rend, a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök, a bá nyá szat és a me zõ gaz -
da ság re form ját tár gyal ták), és há rom mun ka cso port ra osz lot tak. A mun -
ká ba be vont ta nács adók és szak ér tõk lét szá ma több száz ra te he tõ. Ez a
ha tal mas gé pe zet két hó na pon át dol go zott, ám lát ha tó ered mény nél kül,
ami a köz vé le ményt nyug ta la ní ta ni kezd te. A vi ták ter mé sze te sek vol tak,
hi szen a po li ti kai rend szer át épí té sé rõl volt szó, és sen ki sem tud ta pon -
to san, ho gyan is fog ez vég zõd ni. Né hány al ka lom mal vál ság hely zet ala -
kult ki, ame lyet szûk kö rû ta lál ko zó kon ol dot tak fel, min den eset ben a
Püs pö ki Kar kép vi se lõ i nek je len lét ében, a már em lí tett Magdalenkában.
Ezt a BM-villát az óta is egy faj ta mí tosz len gi kö rül, vissza te kint ve nem
ne vez he tõ sze ren csés nek a nyil vá nos ság ily mó don va ló ki zá rá sa, kü lö -
nö sen, hogy Kiszczak uta sí tá sá ra film re vet ték eze ket az egyez te té se ket,
ide ért ve a kö zös ét ke zé se ket, po hár kö szön tõ ket, koc cin tá so kat és fé sü let -
len meg nyil vá nu lá so kat. Wałęsa ak ko ri szak szer ve ze ten be lü li és kí vü li
el len tá bo ra, 1990 után po li ti kai ri vá lis sá vált szá mos egy ko ri har cos tár sa
a mai na pig azt ve ti a ko ra be li fõ sze rep lõk sze mé re, hogy az egész rend -
szer vál tást egy sze rû en le ját szot ták a kom mu nis ta ha ta lom mal, az új po -
zí ci ó kért cse ré be át men tet ték az LEMP nó men kla tú rá ját. Mind ezt te té zi
Wałęsa ál lí tó la gos együtt mû kö dé se a kom mu nis ta ál lam biz ton ság gal az
1970-es évek el sõ fe lé ben, amit az érin tett ha tá ro zot tan cá fol, más részt
vi szont ira tok szól nak er rõl.
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A kerekasztallal egyi de jû leg sztráj kok zaj lot tak, va la mint a ha ta lom -
mal va ló pár be szé det el uta sí tó ra di ká lis cso por tok szer vez tek tün te té se -
ket. Eze ket a ro ham rend õr ség dur ván szét ver te, az er rõl ké szí tett tu dó sí -
tá sok ke ve red tek a tár gya lá sok ról szó ló be szá mo lók kal a té vé ben.

1989. áp ri lis 5-én ke rült sor a kerekasztal zá ró ple ná ris ülé sé re. Ez
sem nél kü löz te az el ma rad ha tat lan nak tû nõ drá mai for du la tot, mi vel
Miodowicz, aki kö vet ke ze te sen el le nez te a Szo li da ri tás leg ali zá lá sát, az
ün ne pi fel szó la lók sor rend jé nek meg vál toz ta tá sát kö ve tel te. Meg volt
ugyan is gyõ zõd ve ar ról, hogy a már meg ha tá ro zott sor rend csök ken ti
szer ve ze te rang ját. Az zal fe nye ge tõ zött, hogy ki vo nul a ta nács ko zás ról. 
A vi ta egé szen odá ig fa jult, hogy a hely zet tisz tá zá sá ig még a te le ví zi ós
köz ve tí tést is fél be sza kí tot ták. Vé gül tel je sí tet ték Miodowicz kö ve te lé sét,
Kiszczak és Wałęsa után övé lett a mik ro fon.

Az el ért meg ál la po dás ér tel mé ben a Szo li da ri tás is mét le gá li san te vé -
keny ked he tett, lét re hoz ták a par la ment má sik há zát, a Sze ná tust, va la -
mint az Ál lam ta nács he lyett szé les jo go sít vá nyok kal fel ru ház va élet re
hív ták a Len gyel Nép köz tár sa ság el nö ki in téz mé nyét (a ter vek sze rint
Jaruzelskivel az élen), a zök ke nõ- és konf ron tá ció men tes át me net ér de ké -
ben el fo gad ták a par la ment két há zá ra ki íran dó komp ro misszu mos vá -
lasz tá so kat. Ez azt je len tet te, hogy a Sze ná tus ban az összes he lyet sza bad
vá lasz tá sok út ján töl tik be, míg a Szejm nek csak a 35 szá za lé kát, a töb bi
man dá tum au to ma ti ku san az LEMP-t és csat lós párt ja it, az Egye sült Nép -
pár tot és a De mok ra ta Pár tot il le ti. Az így meg vá lasz tan dó par la ment dol -
goz za majd ki az új de mok ra ti kus al kot mányt és a vá lasz tó jo gi tör vényt.

Áp ri lis 7-én, a kerekasztal be fe je zé se után két nap pal a Szejm el fo gad -
ta a „Len gyel Nép köz tár sa ság Al kot má nyá nak mó do sí tá sá ról” szó ló ha tá -
ro za tot, amely töb bek közt tar tal maz ta a (nép)köztársasági el nö ki in téz -
mény és Sze ná tus fel ál lí tá sát. Ez utób bi azért is szim bo li kus je len tõ sé gû,
mert a par la ment fel sõ há zát mint a II. Len gyel Köz tár sa ság gal (1918–1939)
va ló kon ti nu i tás egyik alap ve tõ in téz mé nyét a kom mu nis ták ál tal meg ha -
mi sí tott 1946-os nép sza va zás nyo mán tö röl ték el. Az ak ko ri, ma ni pu lált
ered mé nyek sze rint a sza va zók 67 szá za lé ka mon dott igent a Sze ná tus
meg szün te té sé re, míg a va ló ság ban mind össze egy ne gye de. 1989. áp ri lis
13-án az Ál lam ta nács a vá lasz tá sok idõ pont ját jú ni us 4-re és 18-ra tûz te
ki. Négy nap pal ké sõbb a var sói Vaj da sá gi Bí ró ság új ra be je gyez te a Szo -
li da ri tás szak szer ve zetet, majd ezt kö ve tõ en a Pa raszt Szo li da ri tást is.

Má jus 8-án je lent meg a Gazeta Wyborcza (Vá lasz tá si Új ság) el sõ szá -
ma, a lap fõ szer kesz tõ je Adam Michnik lett. Eb ben az el sõ szám ban az
Ál lam pol gá ri Bi zott ság összes par la men ti je lölt jé nek fény ké pét kö zöl ték,
mind egyik mel lett Lech Wałęsa sze re pelt, in nen az el ne ve zés: „Lech csa -
pa ta”. A Len gyel Rá di ó ban áp ri lis 28-án, a té vé ben má jus 9-én je lent ke -
zett elõ ször a Szo li da ri tás Stú dió. Jú ni us 2-án is mét le gá li san nap vi lá got
lá tott a Tygodnik Solidarność (Szo li da ri tás He ti lap), Tadeusz Ma zo wiec ki
új bó li fõ szer kesz té sé ben. A vá lasz tá si kam pány so rán egyik fél sem kí -
mél te a má si kat, mind eköz ben a ra di ká lis cso por tok fi gye lem fel kel tõ nek
szánt ak ci ó ik kal élez ték a tár sa dal mi fe szült sé get. Az el len zék öt le tes fal -
ra gasz ok kal je lent meg, el söp rõ si kert ara tott az a pla kát, amely Gary22
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Coo pert áb rá zol ta a ne ve ze tes Dél idõ cí mû wes tern bõl. A ma gá nyos se -
riff Szo li da ri tás-jel vényt vi selt.

Fi gye lem be vé ve a tét nagy sá gát, il let ve hogy ez út tal va ló ban ga ran tál -
ták a vá lasz tá sok tisz ta sá gát, a rész vé tel meg le põ en ala csony nak bi zo -
nyult. A jú ni us 4-i el sõ for du ló ban a jo go sul tak 62,7 szá za lé ka, míg a két
hét tel ké sõb bi má so dik ban pe dig mind össze 25,5 szá za lé ka já rult az ur -
nák elé. (Éles kontraszként ép pen a vá lasz tá sok nap ján Pe king ben a kom -
mu nis ta ha ta lom vé res és ke gyet len ak ci ót in dí tott a Tienanmen té ren
sza bad sá got és de mok rá ci át kö ve te lõ egye te mis ták el len.) Akik el men tek,
több sé gük ben a Szo li da ri tás ra vok sol tak. A 100 sze ná tu si hely bõl már az
el sõ for du ló nyo mán 92-t a Szo li da ri tás je lölt jei tölt het tek be, eh hez jött
még a má so dik for du ló ban hét hely, az arány ön ma gá ért be szélt (a be
nem ju tott Szo li da ri tás-je lölt volt az egyet len, aki nem ké szí tett kö zös 
fo tót Wałęsával). Még en nél is jobb volt az ered mény a Szejm ese té ben.
Az el nyer he tõ 161 man dá tum ból a Szo li da ri tás már az el sõ kör ben 160-at
ma gá é nak mond ha tott, ké sõbb azt az egyet is meg sze rez te.

A vá lasz tá sok el sõ for du ló ja min den ki szá má ra tel jes meg le pe tést oko -
zott. Még a meg mé ret te tés elõtt né hány nap pal is a vá lasz tá so kért fe le lõs
KB-tit kár az egyik párt fó ru mon ami att ag gó dott, ho gyan fo gad ja majd a
nyu ga ti köz vé le mény, ha a Szo li da ri tás nak egyet len man dá tu mot sem si -
ke rül sze rez nie. Er re az op ti mis ták meg vi gasz tal ták, hogy azért egy-két
hely csak jut majd ne ki. Ugyan ek kor a túl ol da lon azon töp reng tek, ho -
gyan vi sel ked jen majd a Szo li da ri tás húsz vagy va la mi vel több man dá tu -
ma bir to ká ban. Mind ez ar ról ta nús ko dik, hogy a fõ sze rep lõk nem ren del -
kez tek ki elé gí tõ in for má ci ók kal a tár sa da lom han gu la tá ról. Ez az Ál lam -
pol gá ri Bi zott ság ese té ben még ért he tõ is, hi szen nem jut hat tak hoz zá
köz vé le mény-ku ta tá si ada tok hoz.

Jú ni us 23-án a Szo li da ri tás par la men ti kép vi se lõi és sze ná to rai lét re -
hoz ták az 560 fõs két ház ban össze sen 260 ta got (99 + 161) szám lá ló 
Ál lam pol gá ri Frak ci ót, amely nek ve ze tõ jé vé Bronisław Geremek pro -
fesszort vá lasz tot ták. Jú ni us vé gén Wałęsa ki je len tet te, hogy a frak ció
nem al kot ko a lí ci ót az LEMP-vel. Jú li us 3-án a Gazeta Wyborczában meg -
je lent Adam Michnik Ti é tek az ál lam el nök, mi énk a mi nisz ter el nök cí mû
cik ke, amely éles vi tát vál tott ki a Szo li da ri tás ban. No ha a fel ve tést töb -
ben ko ra i nak tar tot ták, rö vid idõ el tel té vel még is ez a for ga tó könyv va ló -
sult meg. Eh hez nagy ban hoz zá já rult az, hogy Wałęsa tá mo gat ta Michnik
el kép ze lé sét. Ér de mes szó sze rint idéz ni a cikk lé nye gi mon da ni va ló ját:
„Mi mó don gyõz he ti le egy de mok ra ti kus moz ga lom a sztá li nis ta nó men -
kla tú rát for ra da lom és erõ szak nél kül? Ál lí tom, hogy csak a de mok ra ti -
kus el len zék és a ha tal mon lé võ tá bor re form szár nyá nak szö vet sé ge 
ré vén. Len gyel or szág ilyen le he tõ ség elõtt áll. Ve gyük fon to ló ra: nem
könnyû ki lá bal ni az egyed ural ko dó kom mu nis ta rend szer bõl. Ez ed dig
sen ki nek sem si ke rült. Kö vet ke zés kép pen egy pél da nél kü li do log ba kell
be le vág nunk. [...] Egy új, min den fõ po li ti kai erõ szá má ra el fo gad ha tó
meg ál la po dás ra van szük ség. Egy új ra, amely ugyan ak kor a fo lya ma tos -
sá got is biz to sít ja. Ilyen meg ol dás le het az a meg egye zés, amely nek ér tel -
mé ben a Len gyel Egye sült Mun kás párt je lölt je lesz az ál lam fõ, a mi nisz -
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ter el nö ki tár ca és a kor mány ala kí tá si meg bí zás pe dig a Szo li da ri tás je lölt -
jé nek jut. Egy ilyen ál lam fõ biz to sí ta ni fog ja a ha ta lom, a nem zet kö zi
szer zõ dé sek és a ka to nai szö vet sé gek foly to nos sá gát. Egy ilyen kor mány
a len gye lek ha tal mas több sé gé nek fel ha tal ma zá sá val fog ren del kez ni, és
biz to sít ja a gaz da sá gi és po li ti kai rend szer kö vet ke ze tes át ala kí tá sát.
Csak egy ilyen ha tal mi rend szer va ló sít hat ja meg a gya kor lat ban a
»nagykoalíció« kö ve tel mé nyét, csak en nek van esé lye ar ra, hogy meg fe -
le lõ se gít sé get kap jon az or szág gaz da sá gi új já épí té sé hez. És ez a rend -
szer hi te les lesz Len gyel or szág és a vi lág szá má ra is.”

A cikk meg je le né se kor egy pá ri zsi kon fe ren ci án fel tet ték a kér dést
Vagyim Zaglagyinnak, Gor ba csov ta nács adó já nak, mi a vé le mé nye
Michnik írá sá ról, és mi ként vi szo nyul majd a Szov jet unió egy eset le ges
Szo li da ri tás-kor mány meg ala kí tá sá hoz Len gye lor szág ban. Rö vi den azt
vá la szol ta, hogy mind ez „len gyel ba rá ta ink bel ügye”. Ami azt je len tet te,
hogy ha jön nek is tan kok, hogy a fo lya ma tot vissza for dít sák, azok csak
len gyel harc ko csik le het nek. De ek kor már eze ket sem akar ták kül de ni.

Mind ezek után jú li us 19-én a Nem zet gyû lés (a Szejm és a Sze ná tus
együt tes ülé se) Wojciech Jaruzelski tá bor no kot köz tár sa sá gi el nök ké vá -
lasz tot ta – egy sza va za ti több ség gel. A Szo li da ri tás nem ál lí tott el len je löl -
tet, és az Ál lam pol gá ri Frak ció jó né hány kép vi se lõ je be sem ment az
ülés te rem be, vagy szán dé ko san ér vény te len sza va za tot adott le, hogy
meg könnyít se Jaruzelski meg vá lasz tá sát. Fi gye lem re mél tó, hogy az új el -
nök min den párt ból, még a sa ját já ból is ka pott el len sza va za tot. Meg vá -
lasz tá sa után a tá bor nok le mon dott az LEMP KB el sõ tit ká ri funk ci ó já ról,
he lyé re Mieczysław Rakowski ke rült.

Jaruzelski ál lam el nök – mint a „gyõz tes” párt egyik ve ze tõ jét – Kiszczak
tá bor no kot kér te fel kor mány ala kí tás ra (a vá lasz tá sok után a Rakowski-
kormány le mon dott). Ha mar ki de rült, hogy Kiszczak nem ké pes er re. Ez -
zel egyi de jû leg a Szo li da ri tás ku lisszák mö göt ti meg be szé lé se ket kez dett az
LEMP két csat lós párt já nak ve ze tõ jé vel, Roman Malinowskival (Egye sült
Nép párt) és Jerzy Jóźwiakkal (De mok ra ta Párt). Mind két párt – mi u tán még
ak tí van köz re mû kö dött Jaruzelski el nök ké vá lasz tá sá ban – gõz erõ vel igye -
ke zett ki tör ni az LEMP gyám sá ga alól és át men te ni ma gát a jö võ re. Au -
gusz tus 17-én Kiszczak hi va ta lo san kér te Jaruzelskit, ment se fel õt a kor -
mány ala kí tá si meg bí za tás alól. Ugyan ezen a na pon Wałęsa, Malinowski és
Jóźwiak nyi lat ko za tot ad tak ki, amely sze rint „azon fe le lõs ség ér zet tõl ve zé -
rel tet ve, hogy Len gyel or szág ki lá bal has son a gaz da sá gi vál ság ból, mind -
hár man ki fe je zik kész sé gü ket, hogy Lech Wałęsa, a Szo li da ri tás el nö ké nek
ja vas la ta alap ján lét re jöj jön a nem ze ti fe le lõs ség ko a lí ci ós kor má nya”.
(Malinowski szûk hó nap pal ké sõbb tá voz ni kény sze rült párt ja élé rõl,
Jóźwiak sem so ká ig ma rad ha tott a poszt ján, párt ja pe dig 1991-ben kö vet te
õt – és Malinowskit – a süllyesz tõ be. Az Egye sült Nép párt a tör té nel mi
Len gyel Nép párt ne vet vet te fel, az óta is par la men ti párt.)

Két nap pal ké sõbb Jaruzelski el fo gad ta Kiszczak le mon dá sát, és a nép -
sze rû ka to li kus el len zé kit, Tadeusz Ma zo wiec kit bíz ta meg kor mány ala -
kí tás sal. Au gusz tus 24-én a Szejm Ma zo wiec kit mi nisz ter el nök nek vá -
lasz tot ta 378 igen sza va zat tal, 4 nem és 41 tar tóz ko dás mel lett. Õ lett az24
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el sõ nem kom mu nis ta len gyel mi nisz ter el nök a má so dik vi lág há bo rú
után, és kor má nya lét re jöt té vel az ad di gi kom mu nis ta rend szer meg szûnt
lé tez ni ha zá já ban. Igaz ez ak kor is, ha fi gye lem be vesszük, hogy a Ma zo -
wiec ki -kor mány nak vi szony lag szûk moz gás te re volt, kü lö nö sen a kül -
po li ti ká ban, és a tör vény ho zó ha ta lom kép vi se lõi csu pán rész ben sza bad
vá lasz tá sok ré vén ke rül tek a Szejm be (a tel je sen sza bad vá lasz tá so kat
1991 ok tó be ré ben tar tot ták), és a köz tár sa sá gi el nö ki vá lasz tá sok ra is
csak 1990 õszén ke rült sor.

Az új mi nisz ter el nök ex po zé já ban ki je len tet te, hogy a jog ál la mi ság ta -
la ján ál ló kor mány ra van szük ség, min den ál lam pol gár nak biz to sí ta ni
kell a nem zet kö zi szer zõ dé sek, elõ írá sok és kon ven ci ók alap ján õt meg -
il le tõ jo go kat. Meg kell te rem te ni a fel tét ele it an nak, hogy az ál lam pol -
gár ok érez zék a sza bad sá got, a biz ton sá got, és ez zel egyi de jû leg részt is
kell vál lal ni uk a de mok rá cia gya kor lá sá ban. El hang zott az is, amit utá na
gya kor ta ci tál tak: „A múlt és a je len kö zé vá lasz tó vo na lat hú zunk. Csak
azért fo gunk fe lel ni, amit mi csi nál tunk, hogy ki ve zes sük Len gye lor szá -
got a meg tört ség ál la po tá ból.” A kor mány fõ el len fe lei ugyan is az el sõ
mon dat alap ján azt ve tet ték a sze mé re, hogy a ré gi ha tal mi elit nek tisz ta
la pot adott, hogy el ke rül hes sék a fe le lõs ség re vo nást.

III
1989. szep tem ber 12-én a Szejm 402 igen, egy tar tóz ko dás és el len sza -

va zat nél kül el fo gad ta a Ma zo wiec ki mi nisz ter el nök ál tal be ter jesz tett
ko a lí ci ós kor mány név sort. A 24 ta gú ka bi net fe lét ad ta a Szo li da ri tás,
négy-négy tár ca ju tott az Egye sült Nép párt nak és az LEMP-nek, há rom a
De mok ra ta Párt nak. A Rakowski-kormányból az új ba is át ke rült Czesław
Kiszczak tá bor nok – mi nisz ter el nök-he lyet tes és bel ügy mi nisz ter –, il let -
ve Florian Siwicki tá bor nok nem zet vé del mi mi nisz ter. A kül ügyi tár cát,
pár ton kí vü li füg get len ként Krzysztof Skubiszewski pro fesszor vet te át,
aki ad dig a po li ti ká ban annyi sze re pelt vál lalt, hogy 1986-ban ele get 
té ve Jaruzelski tá bor nok in vi tá lá sá nak, tag ja lett a ha ta lom ál tal fel ál lí tott
– egyéb ként szin te az egész el len zék ál tal el uta sí tott – Kon zul tá ci ós Ta -
nács nak. De a leg fon to sabb ki ne ve zés nem ez volt, ha nem egy ad dig szé -
le sebb kör ben is me ret len fi a tal tu do má nyos mun ka tár sé a var sói Ter ve -
zé si és Sta tisz ti kai Fõ is ko lá ról: Le szek Balcerowiczé, aki mi nisz ter el nök-
he lyet te si és egy ben pénz ügy mi nisz te ri tár cát ka pott. Az õ ne vé hez fû zõ -
dik a gaz da sá gi re form be ve ze té se és vég re haj tá sa, amely alig né hány év
alatt ki emel te Len gye lor szá got a csõd bõl. Szí nes egyé ni ség nek bi zo nyult,
és fon tos sze re pet ját szott a Balcerowicz-féle sokk te rá pia ki vál tot ta tár sa -
dal mi elé ge det len ség le csil la pí tá sá ban Jacek Kuroń, aki a mun ka ügyi és
szo ci ál po li ti kai tár cát irá nyí tot ta. Nem volt szak em ber, de ké pes volt a
kor mány prog ram rá esõ ré szét meg va ló sí ta ni, emel lett tu dott szól ni az
em be rek hez. Õ lett az el sõ po li ti kus, aki mi nisz ter sé gé hez ügye sen hasz -
nál ta fel a te le ví zió nyúj tot ta le he tõ sé ge ket. He ten te je lent ke zõ mû so rát,
ame lyet el len fe lei „té vés es ti me sé nek” ne vez tek, igen so kan néz ték, és 
a po li ti ku sok bi zal mi rang so rát is ve zet te.
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A kor mány ban a no ví ci u sok ha tá ro zott több sé get al kot tak, az el té rõ
múl tú, kü lön fé le né ze te ket vagy ér ték ren det val ló mi nisz te rek bõl Ma zo -
wiec ki nek si ke rült egy faj ta csa pa tot for mál nia. Nem tör tek ki éles konf lik -
tu sok a mi nisz ter el nök és Jaruzelski kö zött. Ez utób bi ál lam fõ ként ar ra tö -
re ke dett, hogy az át ala ku lás Len gye lor szág ban vér on tás nél kül men jen
vég be, Ma zo wiec ki pe dig re a lis ta po li ti kát foly ta tott, és tisz tá ban volt a
még min dig fenn ál ló bel sõ és kül sõ ve szé lyek kel. Ele gen dõ csak annyit
meg em lí te ni, hogy 1989 au gusz tu sá ban Nicolae Ceauºescu az zal az in dít -
vánnyal állt elõ, hogy a Var sói Szer zõ dés hajt son vég re ka to nai be avat ko -
zást Len gye lor szág ban. Sze ren csé re eh hez már nem igen ta lált part ne re ket.

A kor mány ha ma ro san fon tos kül po li ti kai si kert köny vel he tett el: Hel -
muth Kohl nyu gat né met kan cel lár kez de ti el len ke zé se da cá ra Len gyel or -
szág vé gül is be kap cso ló dott a 2 + 4 ál lam (NSZK, NDK és a négy nagy -
ha ta lom: USA, Szov jet unió, Nagy-Bri tan nia és Fran cia or szág) kon fe ren -
ci á já ba az egye sü len dõ Né me tor szág ról. Emel lett gyor san fel vet ték az
1967-ben moszk vai uta sí tás ra meg sza kí tott dip lo má ci ai kap cso la to kat 
Iz ra el lel. Az új Len gyel or szág le en dõ po zí ci ó ja azon ban leg fõ képp at tól
füg gött, si ke rül-e az át me net a kom mu nis ta gaz da ság ból a ka pi ta lis tá ba,
vég re tud ják-e haj ta ni a mély gaz da sá gi re for mot. 1989 de cem be ré ben
ter jesz tet te elõ Balcerowicz pénz ügy mi nisz ter a Szejm ben ti zen egy pont -
ból ál ló, a jo gi meg ala po zás sal együtt mind össze négy hó nap alatt elõ ké -
szí tett cso mag ját (ez töb bek kö zött a pénz ügy po li ti kát, a vál la la tok te vé -
keny sé gét, az adó kat, a de vi za- és vám sza bá lyo kat és a bank szek tort érin -
tet te). Ezt a Szejm – a hi te lek re és mo no pó li u mok ra vo nat ko zó 11. pont
el ve té sé vel, ame lyet ki dol go zat lan nak ta lált – meg sza vaz ta, és a be ve ze -
tés idõ pont ját 1990. ja nu ár 1-jé re tûz te ki.

Balcerowicz leg fon to sabb fel ada tá nak a las san hi pe rinf lá ci ó ba for du ló
pénz rom lás meg fé ke zé sét tar tot ta. A vál la la tok nál prog resszív adót ve ze -
tett be a bé rek nor ma tív mér té ket meg ha la dó eme lé se után, szi go rú an rög -
zí tet te a dol lár ár fo lya mát, fel emel te a ka mat lá ba kat, és csök ken tet te a de -
fi ci tes nép gaz da sá gi ágak ba áram ló ál la mi do tá ci ót. Mind ez iga zi sokk te rá -
pi á nak bi zo nyult. Az árak ja nu ár ban 40-50 szá za lék kal nõt tek, az inf lá ció
de cem ber hez ké pest mint egy 80 szá za lé kot tett ki. Már ja nu ár vé gén ál la -
mi el len õr zés alá kel lett von ni a liszt és a pék sü te mé nyek árát, mert szé -
dü le tes tem pó ban kez dett nõ ni. A tár sa da lom fel ké szü let len volt egy ilyen
drasz ti kus lé pés re, nem cso da, hogy az elé ge det len ség sztráj kok ban és kü -
lön fé le til ta ko zó meg moz du lá sok ban öl tött tes tet. A ke dé lyek le csil la pí tá -
sa Kurońra, a Szo li da ri tás ra és min de nek elõtt Wałęsára várt, aki min den hol
ott ter mett, ahol je len lé te szük sé ges nek mu tat ko zott. Ugyan ak kor szí tot ta
a fe szült sé get Alfred Miodowicz (1991-ben tûnt el a po li ti kai szín tér rõl),
aki hir te len a sé rel met szen ve dett nép szó vi võ jé nek sze re pé ben kez dett
tet sze leg ni. A re form nagy vesz te sei el sõ sor ban a ke le ti és az észa ki, amúgy
is el ma ra dott ré gi ók la kói és fõ ként a me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö zül ke rül -
tek ki. Hir te len több rész re sza kadt a tár sa da lom: lét re jött a mun ka nél kü li -
ek két és fél mil li ós tá bo ra, más részt pe dig fo lya ma to san bõ vült a te he tõ -
sek és a még te he tõ seb bek ré te ge.
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Balcerowicz vas kö vet ke ze tes ség gel véd te re form ja alap el ve it. Nem en -
ge dett a min den ol dal ról ér ke zõ nyo más nak, a tá ma dá sok nak. Az el sõ
ered mé nyek már né hány hó nap múl tán meg mu tat koz tak. Elõbb az inf lá ció
nö ve ke dé sét si ke rült meg fé kez ni (ez 1990-ben ér te el csúcs pont ját 585 szá -
za lék kal), rö vi de sen pe dig ma gát a pénz rom lást is: ez utób bi 1991-re két
szám je gyû vé, majd 1999-re egy szám je gyû vé zsu go ro dott. A Ma zo wiec kit
kö ve tõ kor má nyok töb bé-ke vés bé Balcerowicz po li ti ká ját foly tat ták az ez -
red for du ló ig, még ha ezt gyak ran ma guk nak sem val lot ták be.

Ilyen ra di ká lis és fáj dal mas lé pést csak a Visz tu la men tén haj tot tak
vég re, így az eb bõl fa ka dó gaz da sá gi si ke re ket is csak Var só tud ta fel mu -
tat ni. Ami kor Balcerowicz is mer tet te prog ram ját, ki je len tet te, hogy „en -
nek nyo mán a szín lelt éle tet a si ke res élet vált ja majd fel”. Ez annyi ban
fel tét le nül igaz, hogy meg szûnt a jegy rend szer, az ideg õr lõ, nem rit kán
fél na pos sor ban ál lás a bol tok elõtt, az üres pul tok, az ar ro gáns ki szol gá -
lás, az el adók meg vesz te ge té se, az üz le tek a re for mok nyo mán szin te va -
rázs ütés re meg tel tek áru val.

Az ál lam párt sem so ká ig ma radt már fent. 1990 ja nu ár já ban utol só, XI.
kong resszu sán fel osz lat ta ön ma gát, és a több mint 1200 kül dött túl nyo mó
ré sze meg ala kí tot ta a Len gyel Köz tár sa ság Szo ci ál de mok rá ci á ját, amely nek
élé re Aleksander Kwaśniewski (ké sõbb köz tár sa sá gi el nök, 1995–2005) és
Le szek Mil ler (mi nisz ter el nök 2001–2004 kö zött) állt. Az új párt az LEMP
re form áram la tá nak foly ta tó ja ként ha tá roz ta meg ma gát, és már 1993-ban
majd 2001-ben – ma ga kö ré tö mö rít ve más bal ol da li cso por to su lá so kat és
szak szer ve ze te ket – vá lasz tá so kat is nyert.

A Szo li da ri tás-tá bor ban ha mar ki tör tek a sze mé lyi konf lik tu sok, ami a
ve ze tõk kü lön fé le né ze te it te kint ve el ke rül he tet len volt. A leg nyil ván va -
lóbb el len tét Wałęsa és Ma zo wiec ki kö zött ala kult ki. Wałęsa Gdańskban
ma radt, de a le gen dás vá ros már nem von zot ta mág nes ként a kül föl di po -
li ti ku so kat és új ság író kat. A nem kom mu nis ta mi nisz ter el nök leg alább
annyi ra ér de kes nek bi zo nyult, mint a Szo li da ri tás ve zé re. Wałęsa rosszul
vi sel te az ér dek lõ dés hir te len meg csap pa ná sát, rá adá sul a mi nisz ter el nök
sem igen ke res te õt po li ti kai ta ná cso kért. Tisz tá ban volt az zal, hogy ha ez
így megy to vább, élõ mû em lék ké vá lik. Ezért úgy dön tött, harc ba száll 
az ál lam fõi szé kért. Jaruzelski haj lan dó nak mu tat ko zott idõ elõtt tá voz ni,
kü lö nö sen hogy ki egyen sú lyo zó sze re pét las san be tel je sí tett nek tar tot ta.
Az 1990 õszén meg tar tott köz tár sa sá gi el nö ki vá lasz tá sok má so dik for du -
ló já ban Wałęsa gyõ ze del mes ke dett, s ha ma ro san kez de tét vet te az egy ko ri
Szo li da ri tást szét ve rõ „harc a csú cson” (Wałęsa meg fo gal ma zá sá ban: „min -
den ki min den ki el len”). Eb ben a harc ban fõ el len ség nek nem a volt kom -
mu nis tá kat vagy a volt csat lós párt ból ala kult Len gyel Nép pár tot je löl ték
meg, ha nem a küz de lem a Szo li da ri tás-tá bo ron be lül zaj lott. Wałęsa ugyan -
is min den kép pen szét akar ta tör ni azt a po li ti kai fel ál lást, amely margina-
lizálta õt. Mind ez fel emész tet te a szak szer ve ze tet, amit a mö göt te ál ló 
tö me gek ér tet le nül néz tek. A há bo rút nem fé kez ték meg az 1991 õszén tar -
tott el sõ, va ló ban sza bad vá lasz tá sok sem. De ez már egy má sik tör té net.
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