
  

 

Csutak Zsolt: Politikai válság, avagy valóságértelmezések  

ütközése az Egyesült Államokban?1 

 

Valóságértelmezési mátrixok 
 

Ha az átlagos angolul is értő-olvasó hírfo-

gyasztó az Európában ismert amerikai hírtele-

víziók és különösképpen a CNN-t, a baloldali-

liberális politikai szféra szócsövének is tekin-

tett országos hírszolgáltató csatornát követi 

akkor nagy valószínűséggel világvége hangu-

latba és depresszió közeli állapotba kerül az 

amerikai események drámai fodrozódását látva. 

Mit tapasztal mindebből az „átlagos Joe”, pél-

dául a konzervatív közép-ohiói Chagrin me-

gyében, vagy a hagyományosan rebellis, 

libertáriusnak is tartott neves Kenti Egyetem 

média professzora, esetleg a helyi „német” pub 

amerikai focit néző autóipari gyári melósokból 

álló „igazi amerikaiak
2
” közönsége? 

A washingtoni politikai válságokra érzé-

kenyen reagáló szabadelvű médiakutató pro-

fesszortól eltekintve az átlagos, például helyi 

ohiói amerikai polgárt egyáltalán nem csigáz-

zák fel a washingtoni nagypolitika zavaros és 

követhetetlen hírei, hiszen a polgárok többsége 

nem is követi az országos média hírcsatornáit. 

A Forbes és a Pew Research idei első féléves 

felmérése alapján a politikai válság és hiszté-

riakeltés kampányában lévő, mélyen semati-

zált, és egysíkúnak tekintett CNN televízió 

nézettségi mutatói közel 2o%-kal zuhantak, még a fellegvárának tekintett kozmopolita New Yorkban is, 

átlag egy millió néző körüli statisztikával. Ugyanakkor a rivális konzervatív hírcsatorna Fox News 

növelte nézettségét átlag 2.6 millió fős mutatóval még a Trump elnök elleni alkotmányos bizalmatlansá- 
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Vezetői összefoglaló 
 

Ami az utóbbi időben az Egyesült Államokban törté-

nik az sokak szerint a nyugati demokrácia próbája és 

egy új típusú illetve stílusú politikai, társadalmi para-

digma jegyeit mutatja. Az elmúlt év amerikai politikai, 

társadalmi eseményeinek, folyamatainak összefoglaló, 

áttekintő jellegű elemzése során választ keresünk az 

alábbi kérdésekre: 

 Miben áll Trump elnök népszerűsége, avagy nép-

szerűtlensége az „átlag amerikai” választópolgárok 

körében? 

 Kiket tekinthetünk átlag amerikaiaknak és melyik 

népcsoport vagy közösség képes befolyásolni az 

országos választásokat? 

 Milyen elvek mentén polarizálódik, illetve mennyi-

re megosztott az amerikai társadalom? 

Trump elnök, a december 18-i képviselőházi Demok-

rata párti döntéssel mindenképp belépett azon amerikai 

elnökök sorába, akik ellen kongresszusi alkotmányos 

felelősségre vonási vizsgálat indult, ugyanakkor egyes 

közvélemény kutató felmérések adatai szerint meg-

hökkentő és sajátosan paradox módon még némi 

népszerűség-növekedést is sikerült elérnie, amely akár 

meghaladja számos Demokrata-párti elnökjelölt riváli-

sának népszerűségi mutatóját is. 
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gi, avagy felelősségre vonási indítvány (impeachment) Demokrata párti kampányának idején is
3
. A helyi 

nyomtatott és elektronikus sajtó, a kisvárosi közbeszéd, és az online médiatér különálló szigetei sokkal 

jobban meghatározzák a polgárok hírfogyasztását és véleményalkotását, mint a széleskörű globális 

célközönségű médiaorgánumok. A felmérések szerint ez az állapot nemcsak a vidéki, kevésbé kozmopo-

lita amerikai kistérségek polgáraira igaz, hanem az európai hírfogyasztók jellemző tulajdonsága is egy-

ben.
4
 A középkorú illetve idősebb (60 év feletti) korosztály körében a helyi hírtelevíziók és vélemény-

formáló online platformok, hírcsoportok befolyása igencsak meghatározóvá vált napjainkban, míg a 

fiatal generáció tagjai elsősorban a globális közösségi média kortárscsoportjaiból szerzik információikat. 

A szeptember végén a CNN által közölt felmérés, miszerint az amerikai választópolgároknak már több 

mint 60%-a támogatja az elnök elleni eljárást és még a republikánusok 25%-a is támogatja az igencsak 

ellentmondásos Demokrata párti kampányt némileg homályosan tükrözte a valóságot, hiszen a hírszer-

kesztők elfelejtették közölni, hogy mikor, és hány választópolgár között készítették a rögtönzött közvé-

lemény-kutatásukat, mintegy felkínálva Trump elnöknek az újabb fake news-os magas labdát. 

 

Trump és a deep state 

Az elnök ukrajnai hatalmi visszaélési ügyének követhetetlen szálait és közvetlen bizonyítékokat 

nélkülöző érvelésrendszerét vizsgálva, igencsak szembetűnő a sok másod és harmadlagos információ-

forrás, hallomás (hearsay), utalás, szubjektív értelmezés előfordulása, amelyek egy ilyen horderejű és 

fontosságú jogi, politikai ügyben nem tűnnek túl meggyőzőeknek sem a kívülálló elemzők vagy még 

kevésbé az átlagpolgár számára. Több hónapnyi politikai csatározás elteltével, immár köztudottan de-

cember 18-án, hat órás vita után a Kongresszus Képviselőházának Demokrata többsége megszavazta a 

Trump elnök elleni eljárás megindítását hatalmi visszaélés és a Kongresszus munkájának akadályoztatá-

sának vádjával. A vizsgálat illetve a kongresszusi meghallgatások elindítása óta igencsak érdekes és 

botrányos részletek körvonalazódtak, amelyek a sokat emlegetett washingtoni establishment és a nagy-

politikában parvenünek számító Trump elnök harcát, érdekkonfliktusát és kölcsönös ellenszenvét de-

monstrálták felettébb látványos módon. A Trump elnök irányítása alatt, de inkább ellenében dolgozó, 

illetve vitatható lojalitású háttér apparátus érzékelhető módon szintet lépett és a sajátos puha erőkifejtés 

eszköztárának alkalmazása módján a (soft power toolkit) nagyon kellemetlen helyzetbe, mondhatni mély 

politikai és bizalmi válságba sodorta Trump elnököt, adminisztrációját és a Republikánus Pártot egya-

ránt. Maga Trump elnök is gyakran és régóta előszeretettel beszél az ügynökségek és egyéb másodlagos 

államszervezetek hálózatából álló deep state
5
-ről. Tudniillik, az Egyesült Államokban létező és működő 

körülbelül 400 különféle szövetségi szervezet és ügynökség az űrkutatástól, a légtérirányításon keresztül 

a nemzeti parkok felügyeletéig szinte minden részletében és szegmensében meghatározza az amerikaiak  
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életét, hiszen szabályozási és jogérvényesítő, kényszerítő hatáskörrel is rendelkeznek ezek a nagyhatal-

mú testületek. Több tízezer szövetségi ügynökből, tisztviselőből álló tagsággal rendelkeznek, akik hie-

rarchikus rendben, kinevezés révén látják el sajátos, gyakran öncélúnak is tűnő feladataikat. E viszony-

lag átláthatatlan, sajátosan amerikai rendszer kritikusainak jogos észrevételei szerint a szövetségi ügy-

nökségek rendszere demokrácia- illetve legitimációs deficittel, hiányosságokkal rendelkezik, hiszen a 

választópolgárok nem mondanak véleményt és nem is választhatják meg e testületek tagjait, vezetőit. 

Nem túlzás kijelenteni, hogy ezek a szervezetek mintegy államként a szövetségi államon belül, avagy 

másodlagos kormányzatként funkcionálnak az elnöki adminisztráció, a Kongresszus, illetve a Legfel-

sőbb Bíróság laza felügyelete alatt, saját célkitűzéseik és törekvéseik pedig látszólag elsőbbséget élvez-

nek a választott amerikai elnök politikai prioritásai és célkitűzései ellenében. Az elnök gazdasági ta-

nácsadója, Larry Kudlow ilyen elgondolások mentén kritizálta többek között a nagyhatalmú, szövetségi 

központi bankként is funkcionáló Federal Reserve Bank (Fed) vezetőségét, akik meglátása szerint a 

saját deep state-jellegű érdekeiket érvényesítik, és önálló szempontjaikat követik a szövetségi kormány-

zat törekvései ellenében.
6
 Trump elnök sajátos Twitteres kommunikáció stílusában gyakran hasonló 

váddal illeti az igencsak kiterjedt, közel százezer főt számláló amerikai diplomáciai és a hírszerzési 

közösség meghatározó képviselőit is,
7
 miszerint az elnök törekvései ellenében saját jól felfogott érdeke-

ik, illetve értékrendszerük mentén fejtik ki tevékenységüket, amely jelentős belső konfliktusforrást 

jelent és érdekérvényesítési problémákat okoz az Egyesült Államok számára. 

A fent említett botrányos Ukrainegate, avagy a Hunter Biden
8
 és a Burisma ukrán energetikai válla-

lat révén elhíresült ügy kirobbantója 2019 júliusában egy bennfentes szivárogtató (insider 

whistleblower) CIA ügynöknek bizonyult, aki Trump elnök szerint a maga „névtelen, arctalan, hangta-

lan” módján hűen tükrözi az elnöki adminisztráció ellenében tevékenykedő, hűtlen deep state funkcio-

nárius igazi profilját. A történések fényében megállapíthatjuk, hogy a kölcsönös bizalomvesztés az 

amerikai diplomáciai testületek (Diplomatic Corps), illetve a kulcsfontosságú Hírszerzői Közösség 

(Intelligence Community) tagjai és az elnök között nyilvánvalóan nagyon negatív következményekkel 

jár az amerikai kormányzati törekvések és érdekérvényesítés szempontjából, amelynek a feloldása össz-

nemzeti amerikai érdek és feladat az elkövetkező időszakban. Trump elnök hatalomra kerülése óta kvázi 

hadat üzent az önjáró és öncélúnak tartott, a Washingtonban nagyon mélyen beágyazódott deep state 

apparátusának, amelyet változatos jogi, adminisztratív és humán eszközökkel próbált visszaszorítani és 

ellenőrizni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A legújabb elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó Robert 

C. O’Brien ez év októberében bejelentette, hogy az új amerikai Nemzeti Biztonsági Stratégia célkitűzé-

seinek megfelelően jelentősen szűkítik, karcsúsítják (slimming) a fontos diplomáciai és hírszerzési 

elemzők, tanácsadók és döntés-előkészítők körét, különösképpen az Obama-kormányzat alatt gigászi 

200 fősre duzzasztott Nemzetbiztonsági Tanács apparátusát, amelyet 120 főre szándékoznak lefaragni a 

következő évre.
9
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Kérdéses és kétséges, hogy Trump elnök kényszerű és intenzív személycseréi az amerikai nagykö-

vetségek és a különféle diplomáciai és hírszerző szervezetek vezetésében elsősorban szakmai szempont-

ok alapján történik-e vagy inkább politikai lojalitás jutalmazása mentén, amely már amúgy is rekordot 

döntött az előző amerikai elnökök hasonló gyakorlatához képest. A politikai hűség, mint attribútum 

önmagában nem kielégítő, hiszen nem képes pótolni a szükséges szakmai kompetenciákat olyan kulcs-

fontosságú állami pozíciókban, mint a diplomácia, hírszerzés, elhárítás, hadvezetés vagy külszolgálat. E 

politikai trend ugyancsak aggodalomra adhat okot, hiszen érdekérvényesítési hiányosságokat és pozí-

cióvesztést eredményezhet az Egyesült Államok és a Trump kormányzat számára, akár már rövidtávon 

is. 

 

Washingtoni politika és az amerikai társadalom kapcsolata 

A társadalmi és gazdasági jellegű általánosító sztereotípiák szintjén vizsgálva a jelenlegi amerikai 

állapotokat — amelyek legalább felerészben hűen tükrözik a valóságot — az „igazi átlag amerikai” a 

híres közép-nyugati Biblia, illetve rozsda-övezetben (Bible and rust-belt tehát Tennessetől Ohión ke-

resztül Texasig) él, igencsak konzervatív, vallásos, (fegyverviselő) öntudatos amerikai polgárok közös-

ségéből tevődik össze. A többségükben fehér és európai gyökerekkel rendelkező keleti-parti illetve 

közép-nyugati, inkább protestáns amerikai populáció tagjaira jellemző, hogy péntek este kötelezően 

megnézik fiaik középiskolai amerikai focimeccsét, illetve követik a szombati és vasárnapi főiskolai, 

illetve profi liga meccseit is, vasárnap templomba és utána pubba járnak, vadásznak, horgásznak, és 

valamelyik körzeti nagy gépipari gyárban alkalmazottként dolgoznak, vagy gazdálkodnak, illetve a 

dinamikusan fejlődő nagyvárosi szolgáltatóiparban tevékenykednek. Többnyire mérsékelten vallásos, 

konzervatív világnézettel rendelkeznek, az Amerika-központú szabadpiacot és a gazdasági protekcio-

nizmust is nagyra értékelik és inkább jobboldaliak, a Republikánus Párt támogatói. Ugyanakkor, a 21. 

századi trendváltás és az amerikai lakosság átalakulása mentén az ideológiai és politikai identitás a 

felsőfokú tanulmányokkal fordítottan arányosan változik a liberális, kozmopolita világnézetű demokra-

ták javára, amint az bekövetkezett az időközi kongresszusi választások idején az egykor hagyományosan 

republikánus többségű Virginiában is.
10

 

A rozsdaövezet államai az évtizedes stagnálás és túlélés után úgy tűnik, kezdenek magukra találni, 

hiszen a munkanélküliség a 2010-es 13%-os rekordmagasságból 4.2%-os arányra csökkent,
11

 amely 

megközelíti a rekord-alacsony 3.6%-os októberi országos átlagot is. Ennek hozadéka látványosan meg-

mutatkozik az emberek hétköznapjaiban és politikai nézeteiben is, hiszen a republikánusok még tartják 

pozícióikat a Trump elnök körüli külpolitikai indíttatású, de belpolitikai vonatkozású válság ellenében 

is. A republikánus tömbszavazók körében végzett felmérések szerint, ugyanakkor választási hajlandósá-

guk a demokrata szavazókhoz képest visszaesett, elbizonytalanodás jelei mutatkoznak, ami szoros ver-

senyt ígér a 2020-as novemberi elnökválasztás idejére a Trump elnök számára kulcsfontosságú államok-

ban.
12

 A több tízmilliósra tehető neoprotestáns, evangelikál felekezetű választói tömeg ugyanakkor egy- 
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re kritikusabban és hezitálva, de kitartani látszik a jobboldali, republikánus kurzus támogatása mellett.
13

 

Bár Trump elnök életmódja és stílusa nem igazán keresztény-konzervatív mintát követ, ellenben kor-

mányzása politikai napirendjében előkelő helyen szerepel a konzervatív fundamentalista és evangelikál 

közösségek számára oly fontos 4Pro
14

téma tipológiája. Nevezetesen: Pro Life-életpárti abortuszellenes-

ség; Pro Bible: a keresztény kultúrkör és vallás támogatása; Pro USA: mindig az Egyesült Államok 

érdekei legyenek az első helyen; illetve a klasszikus puritán teológiai-alapú amerikai hagyomány men-

tén Pro Izrael: a keresztény Egyesült Államoknak (mint az „új Izraelnek”) minden erejével és befolyá-

sával támogatnia kell a régi, ó-Izrael államot a muszlim, arab országok szorításában. Mindezen mélyen 

vallásos gyökerű témák tulajdonképpen velejéig áthatják az amerikaiak életét és politikát alakító, közös-

ségformáló illetve a nagy amerikai társadalmat is megosztó hatásuk, befolyásoló erejük kétségbevonha-

tatlan. Következésképp, a gazdasági teljesítmény mellett a politikai filozófia és moralitás tárgykörébe 

tartozó témák megkerülése végzetes hibának számít minden országos elismertségre és pozícióra törő 

politikus számára. A külpolitikai célok megvalósítása is több-kevésbé az előbbi stratégiai célok, értékek 

érvényesülését követi, különösképpen a konzervatív, republikánus döntéshozók esetében.  

 

„It’s the economy, stupid” 

Bill Clinton elnökjelölt illetve politikai tanácsadója, James Carville 1992-es elhíresült szlogenje, 

miszerint még a nagyon ostobák is látják, hogy a nemzetgazdaság állapota kulcsfontosságú és meghatá-

rozó egy politikai kampányban a polgárok választói preferenciájának befolyásolásában, sok szempont-

ból visszaköszönni látszik a mostani amerikai elnökválasztási kampányban is. Az amerikai gazdaság jól 

működik és az utóbbi években radikálisan csökkent a munkanélküliség, növekszik az életszínvonal, a 

közel 25 millió kvázi hajléktalan kevésbé szerencsés amerikai polgár látványos nélkülözése mellett a 

felhőkarcolók árnyékában.  

Az amerikai gazdaság a szabad és egyéni, családi vállalkozások szövedéke, a mindent uralni akaró 

óriásvállalatok árnyékában, hiszen a klasszikus üzleti bölcsesség ma is érvényes, miszerint „the business 

of America is business.” Ami egy évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt, az szeptember végén megva-

lósult például Ohióban, ahol a General Motors autógyár helyi üzemének munkásai sikerre vitték rövid 

sztrájkjukat és a gumigyártás egykori fellegvárának számító Acronban is magasabb bérekért és több 

béren túli juttatásért (fringe benefits) dolgozhatnak a jól képzett gyári munkások. Habár rengeteg japán 

és koreai autót lehet látni az utakon, azért mégiscsak az óriási benzinfaló Dodge Ram, GM, Superduty 

Chevyk uralják az amerikai utakat és államközi autópályákat (turnpike), amelyek viszont egyre rosszabb 

állapotban vannak az évtizedes elhanyagoltság és forráshiány eredményeképpen. Valószínűleg az ame-

rikai választópolgárok jelentős része úgyszintén örömmel fogadta Trump elnök részben megvalósult 

ígéretét miszerint közel ezer milliárd dollárt költöttek az utóbbi 3 évben úthálózat infrastrukturális fej-

lesztésére szövetségi szinten, elsősorban a keleti és közép-nyugati államokra koncentrálva.  

A Kínával folytatott immár kendőzetlen kereskedelmi (főleg acél) háború, mintegy 300 milliárd 

dollárnyi amerikai vasipari terméket, áruforgalmat érint, minek folytán az amerikai kormány központi 

költségvetéséből kárpótolja az érintett elsősorban ohiói, michigani, pennsylvaniai vas- és gépipari vállal- 
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kozásokat, míg például a szomszédos Indiana szója- és kukoricatermesztői a kieső kínai piac helyett 

termékeiket Európa felé irányítják szintén jelentős állami támogatással. 

A fent említett jelentős szövetségi kompenzációban részesülő rozsda-övezetbeli államok igencsak 

markánsan megérezték a 2008-as pénzügyi világválságot akárcsak az azt követő elhibázott válságkeze-

lést az Obama-kormányzat részéről, amely gyakran még tetézte is a meglévő gazdasági gondokat. A 

munkanélküliség az egekbe szökött, vállalkozások tízezrei mentek tönkre, becsődölt hitelű lakóházak 

százezreit elárverezték, következésképp családok százezrei mentek tönkre vagy kényszerültek lakhely-

váltásra és teljesen új élet kezdésére. Közismert és negatív példaértékű a valaha másfél millió lakosú 

autóipari főváros Detroit esete, amely elveszítette lakosainak felét, és többször elnyerte az Egyesült 

Államok legszegényebb és legolcsóbb nagyvárosa címet is a szomszédos ipari komplexum, az „egykori 

amerikai magyar főváros” Cleveland, illetve a Michigani Flint és a New-jerseyi Camden (Philadelphia) 

mellett.
15

  

Ilyen gazdasági és húsbavágó problémák mellett a New York-i és kaliforniai jóléti elefántcsonttor-

nyokban politizáló Demokraták elsősorban nemi és faji identitás-alapú politikai üzenetei, illetve a be-

vándorlók problémái nem igazán érintik meg az átlag amerikaiak szívét-lelkét, még kevésbé eszét és 

választási szimpátiáját. Vitatható ugyanakkor érzékelhető módon Trump elnök sajátosan nyers stílusa és 

a politikai korrektséget elvető extravagáns kommunikációja és főleg meghatározó gazdasági döntései 

többnyire célba értek az átlagpolgárok hétköznapjainak és életszínvonalának javítása terén.  

 

Trump és a politikai alternatívák 

A diplomás és befolyásos republikánus szavazók jelentős része elutasítja az elnök gyakran durva és 

kvázi vállalhatatlan stílusát, illetve kiszámíthatatlan, sajátos műfajteremtő Twitter-alapú politizálását és 

közbeszéd tematizálását, ugyanakkor hatékonynak és jelenleg pótolhatatlannak tartják a politikai tömö-

rülésük élén, főképp a közelgő választások előtt. Amennyiben elenyésző valószínűséggel a republikánus 

többségű Szenátuson is átmenne az ominózus sokat emlegetett impeachment eljárás, akkor az Amerikai 

Alkotmány értelmében a mélyen vallásos, ultrakonzervatív Mike Pence alelnök kerülne a hatalmi köz-

pontba, a Fehér Ház Ovális Irodájába. Az ő személyisége mondhatni még inkább megosztóbb még a 

republikánusok körében is, mint a jelenlegei főparancsnok Donald J. Trump, habár a CNN-Gallup 2018 

végi felmérése szerint elfogadottsága enyhén magasabb, mint Trump elnöké (39%). Ugyanakkor érde-

kes módon a megkérdezettek 12%-a nem is hallott róla, illetve nem tudta beazonosítani Pence alelnököt, 

ami szintén egyedülállóan magas negatív arány és igencsak sokatmondó adat az alelnök népszerűségét, 

ismertségét, elfogadottságát tekintve.
16

 Olyan spekulatív elképzelések is elhangzottak, hogy amennyiben 

kis valószínűséggel a Szenátus Trump elnök ellenében Pence elnöksége mellett döntene, semmilyen jogi 

korlátja nem lenne, hogy elnöki kegyelmet adjon Trumpnak, illetve akár alelnökévé is tegye egykori 

felettesét. 

Trump elnök 2019. decemberi elfogadottsága és elnöki tevékenységének, eredményeinek értékelése 

a Gallup által megszólított és felmért amerikaiak körében 45% volt, amely Obama elnök  leggyengébb  
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2011-es 43%-os elfogadottságához közelít, ugyanakkor messze elmarad Eisenhower elnök 1955-ös 

75%-os eredményességi és népszerűségi mutatójától.
17

 Mindazonáltal, amennyiben az átlag polgár 

szemüvegén keresztül tekintjük a közelgő 2020-as elnökválasztás opcióit, nincs könnyű helyzetben az 

amerikai választópolgár a mérsékelt, illetve radikálisan progresszívnek is mondott baloldali demokraták 

térfelén. A fiatal, dinamikus, progresszív, népszerű ellenben nyíltan homoszexuális és kisvárosi polgár-

mester, (ezek mind hátráltató, mondhatni népszerűtlen tényezők) Peter Buttigieg 10% körüli népszerű-

ségével harmadik, negyedik helyen mérkőzhet a csúcsjelöltségért a veterán demokrata politikusokkal, 

mint Elisabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden szenátor vagy éppen a legújabb jelentkező a milliár-

dos médiamogul és egykori New York-i polgármester Michael Bloomberg ellenében. 

Az elismertségért és népszerűségért egymással harcoló tucatnyi demokrata elnökjelölt mellett meg-

határozó politikai aktoroknak számítanak a demokrata „női négyes” tagjai, akiket ugyanakkor Trump 

elnök mellett az amerikai politikai élet legmegosztóbb személyiségeinek tartanak. A Trump elnök és 

még a liberális sajtó által is csak The (female) Squad avagy „női (halál, terror) osztagnak” is becézett, 

vagy inkább gúnyolt női képviselőcsoport politikai üzenetei és beszédtartalmai egy új, sokak számára 

igencsak riasztó, radikálisan újbaloldali Amerika képét vizionálják a közeljövőre tekintve.
18

 A Squad 

tagjai, a Puerto Ricó-i származású Alexandria Ocasio Cortez New-York Bronx kerületéből, (aki 28 

évesen a legfiatalabb képviselőnő), a szomáliai származású és hithű muszlim Ilhan Omar Minnesottából, 

az ohiói születésű Ayanna Pressley Massachussettsből, és a palesztin származású, detroiti Rashida Tlaib 

Michiganből. Az ő megválasztásukat és politikai tevékenységüket sokan a keresztény civilizáción alapu-

ló, fehér kulturális és politikai dominanciájú „régi Amerika” korszak végének és az új, 21. századi sok-

színű, sok vallású, sok identitású, amorf poszt-posztmodern Egyesült Államok hajnalának tekintik. 

Nagyon népszerűeknek számítanak a labilis, kiszámíthatatlanabb hinta-államok és szavazók körében 

(swing states and voters), mindazonáltal több mérsékelt demokrata szavazót inkább elriasztanak, mint a 

párthoz vonzanak. Sokatmondó és az amerikai választói csoportok között meghúzódó legmélyebb sza-

kadékot hűen illusztrálja személyiségük megítélése a két nagy választópolgári közösség körében. Neve-

zetesen, kiugró népszerűségnek örvendenek a szocialista irányultságú zöld baloldali, liberális demokra-

ták és LMBTQ közösségek körében, miközben a republikánus, vallásos, konzervatív fehér választók 

körében zsigeri elutasítottsággal és majdnem gyűlölettel felérő ellenszenvvel bírnak. Elgondolásaik és 

céljaik között szerepel a déli mexikói útvonalú bevándorlás felszabadítása és a több millió, jelenleg 

illegálisan az USA-ban tartózkodó személy legalizálása és választójoggal való felruházása, amely kvázi 

pánikhangulatot és elemi felháborodást eredményezett a republikánus választók és döntéshozók köré-

ben. Trump elnök nemrég kijelentette, hogy az egykori republikánus többségű Minessottát Ilhan Omar, 

a kvázi „muszlim dzsihadista” retorikájú képviselőnő megosztó és kontra-produktív politikai tevékeny-

sége révén sikeresen visszaveszik majd a demokratáktól 2020-ban és újra „vörös (republikánus) többsé-

gű lesz,” ami Nixon elnök óta nem igazán sikerült a GOP
19

-nak Minessottában.  
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A politikai elemzők szerint a minnesottai lakosok, választópolgárok nem igazán tudják értelmezni a 

Minneapolis körzeti választott képviselőnőjük által favorizált és átértelmezett vallási, gender és egyéb 

„elvont identitás-alapú” kérdéseket, miközben az őket igazán érintő gazdasági, oktatási és egyéb kérdé-

sekről kevés szó esik. David Schultz politológus professzor szerint
20

 az Egyesült Államok, így 

Minessotta állam közéletében is, kulcsszereplőnek számítanak az elővárosi, (suburban) felső-

középosztálybeli női szavazók, akik a legaktívabb szavazórétegnek bizonyulnak évek óta, és szinte 

egyenlő arányban liberális demokrata illetve jobboldali konzervatív, republikánus szimpatizánsok. 

Kiegészülve a neoprotestáns, újjászületett keresztény felekezetek több milliós szavazótáborával, ők 

döntik el végérvényesen a nagy politikai kérdéseket. 

A demokrata elnökjelöltek október 15-i ohiói televíziós vitájában a csúcsjelöltnek számító Elisabeth 

Warren és Bernie Sanders szenátorok egymást mintegy túllicitálva a Medicare for All (egészségügyi 

ellátást mindenkinek) szlogennel általános és államilag finanszírozott (kvázi európai jellegű) egészség-

ügyi biztosítást ígértek a szavazóiknak, amelynek költsége egyes becslések szerint mintegy 21 trillió 

dollárba kerülne egy évtizednyi idősávban, miközben az amerikaiak milliói közel háromszor ekkora 

összeget költenek egészségügyi kiadásaikra azonos időtartam alatt.
21

 Mindazonáltal ez a döbbenetes 

tétel a 2019-es amerikai szövetségi költségvetés hatszorosának megfelelő összeg, amelynek egyelőre 

nincs semmiféle fedezete, de Sanders és Warren elképzelése szerint nem járna általános adóemeléssel, 

költségvetési tételek átcsoportosításával és egyéb tarifák bevezetésével fenntarthatóan lehetne működ-

tetni a gyökeresen új rendszert. Bernie Sanders radikális szocialista jelöltként hadat üzent az amerikai 

milliárdosok és multimilliomosok több ezer fős klubjának, kvázi 90%-os vagyonadóval rémisztgetve 

őket, habár sajátosan amerikai módon a vermonti szenátor még 2017-ben ő maga is „csupán” millio-

mosnak számított.
22

 Érdekes kampány-momentumnak számít, hogy az éllovas Elisabeth Warren, Bernie 

Sanders vagy akár a dinamikusan fiatal Pete Buttigieg polgármester elnökjelölt mellett, a sokáig nagy 

favoritként kezelt Joe Biden, egykori alelnök súlytalannak, jellegtelennek és erőtlennek mutatkozik 

nemcsak a kritikus elemzők,
23

 hanem a demokrata választók szemében is. Talán Biden erőtlenségét, 

relatív hanyatlását érzékelve döntött a demokrata elnökjelöltség mellett a 77 éves veterán politikus, New 

York-i milliárdos Michael Bloomberg is, tovább bonyolítva a politikai képletet. 

A közhangulat megnyilvánulásait figyelve és a változatos elemzéseket követve megállapíthatjuk, 

hogy az amerikai választópolgárok jelentős része szerint jelenleg nincs jobb alternatíva Trump elnöknél, 

igencsak megosztó stílusa és kiszámíthatatlan döntései ellenére sem. A gazdaság jól üzemel, a munka-

nélküliség rekord-alacsony, kampányígéreteinek körülbelül felét betartotta. Mindemellett büntetőjogi 

illetve alkotmányos felelősségre vonása az „Ukrajna-gate” kapcsán hatalmi visszaélés ügyében zavaros-

nak és megalapozatlannak, nehezen bizonyíthatónak és pártpolitikailag elfogultnak tűnik. Elmozdítása 

sokkal nagyobb kárt és káoszt okozna, mint ami jelenleg tapasztalható az Egyesült Államokban, ahol 

amúgy a washingtoni nagypolitikai hisztériakeltés ellenére minden megy tovább a maga rendjén.  

                                                           
20

 Ld. Josh HAMMER összefoglaló cikkét i.m.  https://www.twincities.com/2019/10/09/trump-making-major-push-to-turn-

minnesota-red-in-2020-state-dems-say-they-cant-keep-up/ 
21

 Danielle KURTZLEBEN: Here’s how Warren finds 20.5 trillion dollars. NPR.Politics. 

https://www.npr.org/2019/11/01/775339519/heres-how-warren-finds-20-5-trillion-to-pay-for-medicare-for-all letöltés ideje: 

2019.november 05. 
22

 Nolan D. MCCASKILL Politico: https://www.politico.com/story/2019/04/15/bernie-sanders-millionaire-1276928 letöltés 

ideje: 2019. november 10. 
23

 Amie PARNES: Biden struggles to reverse fall. The Hill. https://thehill.com/homenews/campaign/466515-biden-

struggles-to-reverse-fall letöltés ideje: 2019.november 02. 

Amerika Tanulmányok Kutatóintézet 

ELEMZÉSEK 2019/2 

https://www.twincities.com/2019/10/09/trump-making-major-push-to-turn-minnesota-red-in-2020-state-dems-say-they-cant-keep-up/
https://www.twincities.com/2019/10/09/trump-making-major-push-to-turn-minnesota-red-in-2020-state-dems-say-they-cant-keep-up/
https://www.npr.org/2019/11/01/775339519/heres-how-warren-finds-20-5-trillion-to-pay-for-medicare-for-all
https://www.politico.com/story/2019/04/15/bernie-sanders-millionaire-1276928
https://thehill.com/homenews/campaign/466515-biden-struggles-to-reverse-fall
https://thehill.com/homenews/campaign/466515-biden-struggles-to-reverse-fall


 

 

Az „ATKI Elemzések” 2019 óta az Amerika Tanulmányok Kutatóintézet munkatársainak tematikus szakpoliti-

kai elemzéseit megjelentető időszakos kiadvány, melyben a szerzők független kutatói álláspontjukat közlik. 

 

Az NKE Eötvös József Kutatóközpontjának Amerika Tanulmányok Kutatóintézete független szakpolitikai ku-

tatóintézet, a kiadványaiban megjelenő elemzések, álláspontok, vélemények nem feltétlenül tükrözik a szer-

kesztőség vagy a kiadó véleményét. Az elemzésben foglalt információk, adatok, megállapítások tájékoztatás 

céljából készültek. 

 

 

 

Kiadó: NKE Eötvös József Kutatóközpont Amerika Tanulmányok Kutatóintézet 

 

Szerkesztés és tördelés: 

KOZMA Klementina és CSIZMAZIA Gábor 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat: 

 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Tel.: 00 36 1 432-9000/20784 

 

E-mail: atki@uni-nke.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – NKE Amerika Tanulmányok Kutatóintézet Elemzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Csutak Zsolt, 2019 

Amerika Tanulmányok Kutatóintézet 

ELEMZÉSEK 2019/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Amerika Tanulmányok Kutatóintézet, NKE Eötvös József Kutatóközpont, 2019 

 

Amerika Tanulmányok Kutatóintézet 

ELEMZÉSEK 2019/2 


