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Mi történt a két forduló között?

A választás 2015. május 10-iki első fordulója után gyakorlatilag egy fő kérdés 
foglalkoztatta a lengyel közvéleményt: Andrzej Duda (Jog és Igazságosság, 
Prawo i Sprawiedliwość, PiS) meg tudja-e tartani a váratlan győzelmét; illet-

ve a kérdést megfordítva: képes lesz-e Bronisław Komorowski (Polgári Platform, 
Platforma Obywatelska, PO) mobilizálni a törzsszavazóit. Komorowski szempont-
jából az is fontos kérdés volt, hogy meg tudja-e győzni Paweł Kukiz szavazóinak 
legalább egy részét, és mindez elég lesz-e az előzetesen már elkönyvelt győzelem-
hez. A mobilizáció lehetősége természetesen mindkét résztvevőt érintette, hiszen 
az első fordulós alacsony részvételi arány miatt várható volt, hogy nem lesz elég az 
akkor elvérzett jelöltekre szavazók voksainak újraosztása. Így mindkét jelölt komoly 
ígérgetésbe kezdett.

Komorowski három területen próbált sikert elérni: egyfelől nyíltan felvállalta 
Kukiznak az egyéni választókerületek bevezetéséről szóló követelését; másfelől 
programot hirdetett a fiatal pályakezdők részére; végül pedig ígéretet tett arra, hogy 
támogatni fogja a 40 évi munkában töltött idő utáni nyugdíjba vonulás lehetőségé-
nek a megteremtését. A Kukiz szavazóinak megszerzésére tett kísérlet nem bizonyult 
jó ötletnek, hiszen a rockénekesre nem az egyéni választókerületek bevezetésének 
követelése miatt szavaztak a fiatalok, hanem kizárólag a fennálló pártstruktúra elle-
ni tiltakozásképpen. A másik két, gazdasági jellegű javaslat pedig meglehetősen ad 
hoc ötletnek tűnt. Mindemellett, ahogyan az várható volt, Komorowskiék erős nega-
tív kampányt indítottak a PiS és személyesen Andrzej Duda ellen is. A fő probléma 
azonban már az elejétől kezdve világos volt: Komorowski nem az irányítója, hanem 
csak követője a kampánynak, nem ő határozza meg a kampánytémákat, hanem az 
ellenfele.

Andrzej Duda nyerő helyzetből indult: neki arra kellett törekednie, hogy ne kö-
vessen el hibát, és hogy meg tudja lovagolni a hirtelen jött győzelmi hangulatot. 
Az – elsősorban gazdasági jellegű – ígéretei a bankok és a külföldi szupermarketek 
megadóztatására, a svájci frankhitelek átváltására, illetve a nyugdíjkorhatár vissza-
állítására vonatkoztak. Andrzej Duda többször is követendő példaként hivatkozott 
a magyar gazdaságpolitikára, amikor azzal vádolták, hogy ígéretei megvalósítha-
tatlanok. Abban természetesen igaza volt Dudának, hogy a magyar gyakorlat azt 
igazolja, hogy e lépéseket meg lehet valósítani, de arról sem ő, sem az ellenfelei nem 
ejtettek szót, hogy a magyar kormány rákényszerült e drasztikus és korábban nem 
alkalmazott lépésekre, hiszen 2009–2010-ben a gazdaság katasztrofális helyzet-
ben volt. Ugyanakkor az elmúlt évtized lengyel gazdasági növekedése jól látható a 
GDP növekedési tendenciájában, az államadósság alacsony szintjében, érezhető a 
magasabb átlagfizetésekben, az adó- és járulékrendszerének köszönhetően pedig 
már több marad a lengyel polgár zsebében. Duda tehát inkább a nemzeti szuvere-
nitásra érzékeny konzervatív szavazókat próbálta mozgósítani a magyar példával.
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Az alábbi táblázat a hozzáférhető legfrissebb adatok alapján mutatja a választá-
si kampányban leggyakrabban előfordult számokat és azok összevetését a magyar 
adatokkal.

  Lengyelország, 2015 Magyarország, 2015
Államháztartási 
hiány/GDP   2,80%   1,90%

Bruttó 
államadósság/GDP 48,00% 77,20%

Egy főre jutó GDP 
(2000 és 2014)   4.488 USD 14.378 USD   4.613 USD 13.881 USD

Egy főre jutó GDP, 
vásárlóerő-paritás 
alapján
(2000 és 2014)

11.560 USD 25.105 USD 14.153 USD 24.942 USD

Infláció 1,20% 0,40%
Minimálbér (bruttó) 1.750 PLN 429 EUR 105.000 HUF 343 EUR
Minimálbér (nettó) 1.286,16 PLN 315 EUR   68.775 HUF 224 EUR
Átlagbér (bruttó) 3.902 PLN 956 EUR 235.000 HUF 767 EUR
Átlagbér (nettó) 2.840 PLN 695 EUR 153.925 HUF 502 EUR
Nettó/bruttó arány kb. 73% kb. 65%
Munkanélküliség 11,7% (márc.) 7,8% (márc.)
Emigránsok
(2004 után) kb. 2,2 millió 5,70% kb. 350 ezer* 3,55%

Frankhitelesek 
száma (Mo. 
átváltás előtt)

kb. 700.000 1,80%** kb. 1,25 millió*** kb. 13%

Áfa (VAT) 23% 27%
Szja (PIT) 18% (évi 85.528 PLN-ig) 16%

NBP-középárfolyam 
(2015.05.22.): 4,0836 PLN

MNB-középárfolyam 
(2015.05.22.): 306,51 HUF

Forrás: a KSH, a GUS, a Világbank és az IMF által közzétett legfrissebb adatok – saját gyűjtés.
* A sajtóban megjelent becslések alapján.
** A lakosság lélekszámához viszonyítva.
*** A svájci frankhitelek forintosítása előtti becslés.

A két elnökjelölt között két televíziós vita is lezajlott, amelyekben a már említett 
kérdések kerültek terítékre. Bár a televíziós közvélemény-kutatások inkább Bronisław 
Komorowskit hozták ki győztesnek, aki jól használta az adatokat, jól érvelt, és jóval 
lendületesebbnek tűnt ellenfelénél, de mindez végül mégsem befolyásolta érdem-
ben a választások eredményét. Bár Duda rutintalanabb volt a televízióban, de lehet, 
hogy éppen emiatt állított maga mögé sok hétköznapi polgárt. Hasonlóan a visszájára 
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fordult, hogy Komorowski mellett felsorakozott szinte a teljes baloldali és liberális 
értelmiség, akik azt próbálták bizonyítani, hogy a hivatalban lévő elnökre leadandó 
voks az egyetlen bölcs döntés, mert aki Dudára szavaz, az katasztrófába sodorja az 
országot. A legnagyobb lengyel napilapban, a Gazeta Wyborczában Adam Michnik 
dramatizálta a helyzetet: Lengyelország „orbánizációjával” próbálta megijeszteni a 
társadalmat, és Komorowski újraválasztására bíztatott. E megnyilvánulások azon-
ban nem sokat segítettek az elnöknek, hiszen a szavazatok számában nem tudott 
közelebb kerülni Dudához. Feltehető, hogy amennyi új voksot hoztak neki ezek a 
megnyilatkozások – amelyek sokszor gyerekként kezelték a választópolgárokat –, 
annyit eredményezhettek Dudának is. De nem segítettek a nemzeti-konzervatív ol-
dalt sértő olyan megnyilvánulások sem, amelyek Duda győzelme esetén a „sötét 
középkor” visszatérését vizionálták. Természetesen a negatív kampányra a PiS is 
reagált, és olyan kampányfilmeket készítettek, amelyekben Komorowski be nem 
tartott ígéreteit, illetve a PiS szerint manipulatív cselekedeteit gyűjtötték össze.

Végeredményben a mobilizáció mindkét fél részéről sikeres volt, így szinte 
pontosan ugyanolyan részvételi arány született, mint az öt évvel ezelőtti második 
fordulóban. Ami még inkább figyelemreméltó, hogy vajdaságokra lebontva sincs 
szignifikáns eltérés a legutóbbi elnökválasztás második fordulójához képest.

az eredMények

A második fordulóban az elsőhöz képest mindkét jelölt növelni tudta a szava-
zótáborát, így az általános részvétel is magasabb lett. Andrzej Duda az első 
fordulós előnyét megháromszorozta: a Bronisław Komorowskival szembeni 

különbséget 0,99 százalékról 3,1 százalékra növelte, így végül 518.316 szavazattal 
megnyerte a második fordulót is.

http://wyborcza.pl/1,75968,17960973,Wybory_prezydenckie_2015___Gazeta_Wyborcza___Nasz.html
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17961179,Debata_prezydencka__Spor_o_Szczerskiego__Komorowski_.html
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17961179,Debata_prezydencka__Spor_o_Szczerskiego__Komorowski_.html
https://www.youtube.com/watch?v=UXcWgI9DXGk
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A 2015. május 10-én lezajlott első forduló hivatalos végeredménye
Jelöltek Szavazatok száma Százalék

Andrzej Duda 5.179.092 34,76%
Bronisław Komorowski 5.031.060 33,77%
Paweł Kukiz 3.099.079 20,80%
Janusz Korwin-Mikke 486.084 3,26%
Magdalena Ogórek 353.883 2,38%
Adam Jarubas 238.761 1,60%
Janusz Palikot 211.242 1,42%
Grzegorz Braun 124.132 0,83%
Marian Kowalski 77.630 0,52%
Jacek Wilk 68.186 0,46%
Paweł Tanajno 29.785 0,20%
Összesen 14.898.934 100,00%
Érvénytelen szavazatok 124.952
Részvételi arány 48,96%

Forrás: Państwowa Komisja Wyborcza [Országos Választási Bizottság].

A 2015. május 24-én lezajlott második forduló hivatalos végeredménye
Jelöltek Szavazatok száma Százalék

Andrzej Duda 8.630.627 51,55%
Bronisław Komorowski 8.112.311 48,45%
Összesen 16.993.169 100,00%
Érvénytelen szavazatok 250.231
Részvételi arány 55,434%

Forrás: Państwowa Komisja Wyborcza.

az eredMény kialakulása

Az első forduló után sokan úgy gondolták, és a magyar sajtó még a második 
forduló eredményeinek ismeretében is azt állítja, hogy végső soron Paweł 
Kukiz protestszavazói döntötték el a választást, és nekik köszönhető 

Andrzej Duda győzelme. Az exit poll adatait a végleges eredményekkel korrigálva 
arra juthatunk, hogy ez az állítás csupán részben állja meg a helyét. Az első fordu-
lóban a Kukizra adott szavazatok száma 3.099.079 volt, vagyis összesen kevesebb, 
mint amennyivel Duda növelni tudta a második fordulóban a saját támogatóinak 
a körét, illetve majdnem annyi, mint amennyivel Komorowski tábora növekedett. 
Duda ugyanis 3.451.535, Komorowski pedig 3.081.251 új szavazót szerzett a má-
sodik fordulóban. Így Duda az első fordulós 148.032 szavazatos előnyét 518.316-ra 
növelte.

Az exit poll felmérések alkalmával arra is rákérdeztek, hogy a szavazópolgár kire 
adta a voksát az első fordulóban. Így megközelítőleg tudjukAz ez alapján végzett 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl
http://prezydent2015.pkw.gov.pl
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wybory-prezydenckie-2015-duda-przejal-prawie-60-proc-wyborcow-kukiza,545264.html
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska
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számításaim szerint Kukiz szavazói nagyjából 47:34 arányban megoszlottak a má-
sodik fordulóban, és mintegy 19 százalékuk inkább otthon maradt. Vagyis Duda kb. 
1,467 millió, Komorowski pedig kb. 1,045 millió Kukiz-szavazót tudott maga mögé 
állítani: a különbség megközelítőleg 422 ezer szavazat.

Ennek a jelentőségét akkor értjük meg, ha megnézzük, hogy a jelölteknek mi-
képpen sikerült a mobilizáció, vagyis az olyan szavazópolgárok mozgósítása, akik 
az első fordulóban nem járultak az urnákhoz. Ebben a „műfajban” Komorowski 
jobbnak bizonyult: az exit poll adatai szerint 1.249.295 választót tudott megmozdí-
tani, míg Duda csupán 932.107-et. A különbség itt 317,188 fő, Komorowski javára, 
vagyis a korábban hivatalban lévő elnök a mobilizáció kizárólagos figyelembevéte-
lével megfordította volna az eredményt.

Az exit poll felmérések egy másik érdekes részletre is rávilágítottak. Neveze-
tesen arra, hogy a legutóbbi (2011) parlamenti választásokon leadott voksok és a 
mostani elnökválasztás között milyen összefüggések vannak. Ebből a felmérésből 
kiderült, hogy Duda meg tudta győzni a 2011-es PO-s szavazók 14,3 százalékát, az 
agrárpárt (Lengyel Néppárt, Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) szavazóinak 54,9 
százalékát és a Demokratikus Baloldali Szövetség (Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
SLD) 2011-es híveinek 67,7 százalékát is. Mindez különösen érdekes tény annak 
fényében, hogy a PSL és az SLD szavazói öt évvel ezelőtt Komorowskit segítették 
győzelemhez. Az agrárpárt bázisának a viselkedése érthető, hiszen a PiS inkább a 
vidék érdekeinek a szószólója az urbánus PO-val szemben, ám az, hogy a baloldali-
ak tömegesen szavaztak át a nemzeti-konzervatív oldalra, már meglepő fejlemény.

Összességében nyilvánvaló, hogy Duda számára a Kukiz-szavazók közel fele 
kellett a győzelemhez, de ahogyan Komorowski számára sem volt elég csak a mo-
bilizáció, úgy Duda sem támaszkodhatott kizárólag rájuk. Dudának is szüksége volt 
a mobilizációra és az olyan választópolgárok átszavazására, akik hagyományosan 
nem a PiS táborát erősítik.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Komorowski 821.576 szavazattal keve-
sebbet kapott, mint az öt évvel ezelőtti második fordulóban, Duda pedig 711.493 
vokssal többet szerzett, mint öt éve a párttársa, Jarosław Kaczyński; de – közel 
azonos részvétel mellett – még így sem voksoltak rá annyian, mint öt évvel ezelőtt 
Komorowskira. Tehát most szorosabb eredmény – 6 százalékos helyett 3 százalé-
kos különbség – született, mint öt évvel ezelőtt, viszont fordított sorrenddel.

A Dudára és a Komorowskira leadott szavazatok összetételét az alábbi két diag-
ram mutatja be. Látható, hogy a második fordulós eredményekhez milyen arányban 
járultak hozzá az első fordulóban kialakult szavazóbázisok.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/duda-przejal-ponad-20-proc-wyborcow-komorowskiego-z-2010-roku,545266.html
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Forrás: a Gazeta Wyborcza és az Ipsos adatai.

Forrás: a Gazeta Wyborcza és az Ipsos adatai.

Az adatokból az is kitűnik, hogy minden, az első fordulós jelöltekre leadott sza-
vazatszám megoszlott a két jelölt között, sőt minimális mértékben egymástól is 
vittek el voksokat.

Az eredetük mellett a másik legérdekesebb adatsor azt mutatja, hogy területileg 
hogyan oszlottak meg a szavazatok, azaz hol, kire szavaztak a leginkább. 2005 
óta megszokhattuk, hogy Lengyelország területileg is két, jól elhatárolható részre 
oszlik, legyen szó akár parlamenti választásokról, akár elnökválasztásokról. 2015-ben 
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sem történt ez másképp. Andrzej Duda megnyert 7 keleti és déli vajdaságot, és 
ott is leginkább a falusi településeken tudott több szavazatot szerezni. Bronisław 
Komorowski ezzel szemben megnyerte a maradék 9 vajdaságot – főképpen észak-
nyugaton, nyugaton és délnyugaton –, valamint a városok elsöprő többségét. Mivel 
a részvételi arány vajdasági szinten is közel azonos volt az öt évvel korábbi válasz-
táshoz, a szavazás a falvakban dőlt el: Duda magasabb részvétel mellett, jobban 
meg tudta nyerni a falvakat, mint öt éve Kaczyński, Komorowski pedig nem tudott a 
városokban kompenzálni. Még az sem segített, hogy végül Szilézia vajdaságot 
– minimálisan ugyan – elhódította Dudától.

Forrás: Państwowa Komisja Wyborcza.

Megfigyelhető, hogy azokban a vajdaságokban, ahol Duda győzött, általában 
magasabb a részvételi arány, mint a Komorowski által megnyertekben. Bár Duda 
csak hét vajdaságot tudhatott magáénak, de közülük ötben 55 százalék feletti volt 
a részvétel (ebből egy helyütt 60 százalék fölé is ment), míg Komorowski a nyolc, 
fölényesen megnyert vajdaságából mindössze háromban volt 55 százalék feletti a 
részvétel, kettőben pedig 50 százalék alatti is előfordult. A kilencedik – de valójá-
ban a két jelöltnek közel azonos szavazatot biztosító Szilézia – nem befolyásolta 
különösen az eredményt. Az is szembetűnő, hogy Komorowski több helyen is sú-
lyosabb vereséget szenvedett, mint Duda.

Mindezzel együtt érdekes, hogy Komorowski a tizenhat vajdasági székhelyből 
tizenháromban győzni tudott, vagyis még olyan vajdaságokban is, amelyek ösz-
szességben Dudáé lettek. Ez egyértelműen bizonyítja a Polgári Platform urbánus 
jellegét. Mindössze Białystok, Lublin és Rzeszów maradt meg a PiS bástyájaként.

http://prezydent2015.pkw.gov.pl
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Forrás: Państwowa Komisja Wyborcza.

Végül érdemes egy pillantást vetni a jelöltek támogatóinak életkori megoszlásá-
ra is. Duda három korosztályban volt népszerűbb, mint Komorowski: nagy fölénnyel 
győzött a 18–29 éves korosztályban (59,9 százalék) és kisebb különbséggel az 
50–59 évesek (52,7 százalék), valamint a 60 év felettiek körében (50,8 százalék). 
Komorowski a 30–39 évesek (52,8 százalék) és a 40–49 évesek (50,3 százalék) 
között könyvelhetett el minimális sikert. Tehát a városi, önálló egzisztenciával ren-
delkező, 30 és 50 év közötti középosztályhoz tartozók körében.

következtetések

- Andrzej Duda győzelme egyfelől a vidéki, főképp a falusi lakosság változás-
ra való igényét, másfelől – a Szejm legutóbbi, 2011-es megválasztásakor kiderült 
pártpreferenciákat figyelembe véve – gyakorlatilag valamennyi – parlamenti és par-
lamenten kívüli – ellenzéki párt szimpatizánsainak a többségi akaratát fejezi ki. Ők 
azok, akik Komorowski és a PO ellen szavaztak. A nyolcéves PO–PSL-kormányzás, 
minden sikere ellenére, elfáradni látszik, az emberek pedig új impulzusokra vágynak. 
Legfőképp azok, akik sikertelennek érzik magukat ma, huszonöt évvel a rendszer-
váltás után. Hiába a folyamatos GDP-növekedés, hiába a fogyasztás folyamatos és 
szignifikáns emelkedése és a munkanélküliség csökkenése, Lengyelország számos 
problémával küzd még ma is. A többi közép- és kelet-európai országhoz hason-
lóan náluk is tőkehiányos a gazdaság, viszonylag alacsonyak a bérek, és – főleg 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl
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vidéken – jelentős a munkanélküliség, és sokszor kilátástalan a helyzet. Nem vé-
letlen, hogy Duda gyakorlatilag éppen a falvak lakosságának a szavazataival és a 
fiatalok támogatásával tudott győzni. Ugyanakkor ez a győzelem nem volt elsöprő, 
egyáltalán nem mondható, hogy „Lengyelország a változásra szavazott”. Nem tör-
tént más, mint hogy működött a hagyományos regionális, valamint a város–falu 
közti megosztottság, és az a néhány százalékos különbség, ami a PO és a PiS kö-
zött tíz éve megvan, most a PiS javára billent.

- Andrzej Duda nem lesz könnyű helyzetben sem otthon, sem a nemzetközi 
életben.

• A belpolitikában Duda számíthat arra, hogy a vidéki szavazói részéről 
óriási várakozás mutatkozik a nagyszabású ígéretei (pl. a nyugdíjkorhatár visz-
szaállítása, a devizahitelek átváltása złotyra, illetve a bankok megadóztatása) 
megvalósítása iránt. Bár ősszel, még a választások előtt benyújthatja ezeket 
a törvényjavaslatokat a Szejm elé, ám kicsi annak az esélye, hogy a PO–PSL-
koalíció el is fogadja azokat. A lényeges inkább az, hogy kiderülhet, milyen 
gazdaságpolitikát szeretne valójában folytatni a PiS, és arra milyen forrásokat 
tud találni, vagyis képes-e reális és megvalósítható gazdasági alternatívát fel-
mutatni a jelenlegi és egyébként nem sikertelen gazdasági modellel szemben. 
Másrészt várható, hogy a PiS részéről is megfogalmazódnak olyan elvárások az 
új elnökkel szemben, amelyek inkább pártpolitikai célokat szolgálnak majd, és 
nem segítenék az elnök függetlenedését. Márpedig Duda éppen azt szeretné 
bizonyítani, hogy nem Jarosław Kaczyński bábja.
• A külpolitikában sem enyhülnek a feszültségek. Duda és a PiS elkötelezett 
atlantista és oroszellenes politikát folytat. Az ukrán válságban egyértelműen 
Ukrajnát támogatják, és az oroszellenes gazdasági szankciók pártján állnak. 
Azonban a korábbi elnökkel szemben Dudának számolnia kell azzal, hogy Né-
metország és az EU a párt korábbi magatartása miatt szkeptikusan fog vele 
szemben viselkedni, ahogy az is várható, hogy Duda az Európai Unió helyett újra 
inkább az Amerikai Egyesült Államokra és a NATO-ra helyezi majd a szövetségi 
politika fő hangsúlyát. Már most határozottan támogatja egy NATO-bázis lét-
rehozását Lengyelországban. Bár Vlagyimir Putyin táviratban köszöntötte az új 
lengyel elnököt, és kifejezte reményét a korábbinál konstruktívabb együttműkö-
désre, az meglehetősen nehéz lesz a PiS nyomasztó oroszellenes magatartása, 
valamint a kijevi várakozások miatt.

- A lengyel–magyar politikai kapcsolatokban viszont beállhat némi válto-
zás. A kormányzó PO vezetése nem kifejezetten szimpatizált eddig sem a magyar 
belpolitikai iránnyal, sem a gazdaságpolitikai vonallal, az oroszokkal folytatott prag-
matikus kapcsolatokat pedig nyíltan kritizálta. A PO köreinek nyilvánvalóan az sem 
tetszett, hogy a Fidesz – bár az Európai Parlamentben egy frakcióban foglalnak 
helyet – a PiS vezetésével és értelmiségi köreivel alakított ki jó kapcsolatokat. A PiS 
és tábora mindig is szimpatizált a 2010 óta folyó magyar belpolitikai gyakorlattal, 
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az utóbbi időben pedig egyre többet emlegette példaként a magyar gazdaságpo-
litikát is. Az oroszokkal folytatott magyar kapcsolatok természetesen számukra 
is elfogadhatatlanok. (Emlékezetes, hogy 2015 februárjában Jarosław Kaczyński 
közleményt adott ki, melyben deklarálta, hogy nem találkozna Orbán Viktorral.) Az 
ukrán válság ellenére is jó esély nyílik azonban arra, hogy a legfelsőbb szinten in-
tenzívebbé váljon a két ország kapcsolata. Arra is számítani lehet, hogy a magyar 
kultúra és a hagyományos lengyel–magyar barátság ápolása is nagyobb teret kap 
Lengyelországban, hiszen az a konzervatív oldal egyik fő ideológiai eleme. Különös-
képpen akkor, ha a PiS, kihasználva a jelenlegi győzelmi hangulatot, megnyeri az 
őszi parlamenti választásokat.

- Végül természetesen felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi elnökválasztási ered-
mény milyen hatással lesz az őszi szejm- és szenátusválasztásokra. Számítani 
lehet arra, hogy a PiS megpróbálja a győzelmét maximálisan kihasználni, és a vál-
tozás jelszavát továbbra is a központban fogja tartani. Anélkül, hogy jósolgatásba 
fognánk, néhány dolog a jelenlegi helyzetből valószínűnek látszik. Egyfelől a PO–
PSL-koalíció nyilvánvalóan át fogja gondolni a prioritásait és a programját. Mivel a 
mostani vereség minimális lett, nem lehetetlen számukra, hogy őszig ledolgozzák a 
hátrányukat. Amennyiben ez mégsem sikerülne, a segítségükre siethet az újonnan 
alakuló ModernPL (NowoczesnaPL) névre hallgató párt, amelyet az egykori pénz-
ügyminiszter, Leszek Balcerowicz és Ryszard Petru közgazdász neve fémjelez, és 
a közvélemény-kutatók szerint biztos bejutó lehet ősszel. Másfelől, a PiS célja az, 
hogy egyedül sikerüljön többséget szereznie. Amennyiben nem sikerül neki, szá-
mára is kínálkoznak potenciális koalíciós partnerek. Ilyen lehet – amennyiben eléri 
az 5 százalékos parlamenti küszöböt – Korwin-Mikke saját pártja, illetve Paweł 
Kukiz most alakuló új pártja (és a vele pártszövetségben indulók). Amennyiben a 
fenti képlet valósul meg, azaz a PO–PSL–NowoczesnaPL alkotta hármas, valamint 
a PiS–Mikke–Kukiz-trió jut a Szejmbe, kijelenthető lesz, hogy Lengyelországban 
semmi sem változott meg. Továbbra is egy jobbközép-liberális csoport áll szem-
ben egy nemzeti-konzervatív (bár ideológiailag Mikke és Kukiz liberálisabb) blokkal, 
csak több pártformáció színeiben, mint eddig. Mivel a baloldal (SLD) szinte bizto-
san kiesik a következő parlamenti ciklusból, előrelátható, hogy (amennyiben minden 
résztvevője eléri az 5 százalékot) a fenti hármas fogja Lengyelországot irányítani. 
Most úgy tűnik, a nagy változások korát éljük, de végül kiderülhet, hogy minden 
marad a régiben, csak a kártyákat keverték újra.


