
A hely zet

Ame ri ká ban a 2006–2008 kö zöt ti évek
a fel for du lás, el bi zony ta la no dás és fo ko -
zó dó szo ron gás évei vol tak – Bush el nök
presz tí zse már az elõ zõ esz ten dõ
Katrinája után lejt me net be for dult, az ira -
ki há bo rú csõd je nyil ván va ló lett, a re -
pub li ká nus párt is hi tel vesz tet té vált, és
sú lyos ve re sé get szen ve dett a 2006-os
köz tes vá lasz tá so kon. Ezt a vi lág ban az
ame ri kai be fo lyás és presz tízs ro ha mos
csök ke né se kí sér te. 2008 szep tem be ré ben
vált nyil ván va ló vá, hogy egy be lát ha tat -
lan sú lyos sá gú és ki me ne te lû pénz ügyi és
gaz da sá gi vál ság ve szi kez de tét.

Ez a két év egy be esett az 2008-as vá -
lasz tá si kam pánnyal, mely nek jó ré szét a
pár tok elõ vá lasz tá sa („primary”) töl töt te
ki – ez mind két pár tot, a de mok ra tá kat és
a re pub li ká nu so kat is érin tet te ek kor.

A szen zá ci ót a Hillary Clin ton elõ ze -
te sen biz tos ra vett je lölt sé gét meg kér dõ -
je le zõ fi a tal fe ke te sze ná tor, Ba rack
Obama fel lép te je len tet te, mert a de mok -
ra ta gyõ zel met már jó elõ re bo rí té kol ni 
le he tett.

A po li ti kum 

A po li ti kum ról – a fen ti ek mel lett –
még azt kell tud ni, hogy a de mok ra ta párt
egy meg le he tõ sen he te ro gén po li ti kai
kép let, s Obama el nök je len le gi hely ze té -
nek, meg íté lé sé nek és jö võ jé nek szem -
pont já ból ez zel szá mol ni kell. A párt sza -
va zó tá bo rát a fe ke te tö me gek, a szak szer -
ve ze tek, a balliberális in tel li gen cia, a la ti -
nok több sé ge mel lett a zsi dó et ni kum és a
fe hér dol go zó tö me gek meg az ún. füg get -
len sza va zók vál to zó ará nya ké pez te s ké -
pe zi most is. Ezen be lül a fi a ta lok és a fe -
ke ték Obama-preferenciája és rész vé te le

kü lö nö sen nagy súllyal esett lat ba az elõ -
vá lasz tás so rán, míg a nõi nem és a füg -
get le nek szim pá ti á ja a vég le ges sza va zás
so rán volt dön tõ. A de mok ra ta pár ton be -
lül – ezek mel lett – a Clintonékkal elé ge -
det len és ri va li zá ló elit (Ken nedy-klán,
Gore és má sok), va la mint a balliberálisok
vol tak azok, akik Obama mel lett tet ték le
a ga rast, õket kö vet ték a je len tõs súllyal
bí ró nagy pén zû tá mo ga tók is.

Az em ber

Ba rack Obama ma gát fél vér nek te kin -
tõ, de fe ke té nek mi nõ sí tett, in tel li gens,
jól kép zett, rend kí vül tu da tos, fe gyel me -
zett és fel ké szült po li ti kus nak mu tat ko -
zott. Be mu tat ko zá sa kor gya kor la ti ve ze tõi
ta pasz ta la tai nem vol tak – ha csak chi ca -
gói kö zös ség szer ve zõi mun ká ját nem te -
kint jük an nak –, de ki vá ló kampányo-
lónak, moz gó sí tó nak, ka riz ma ti kus egyé -
ni ség nek bi zo nyult. Ez zel – és mun ka tár -
si gár dá já val, az adott rend kí vül ked ve zõ
kö rül mé nyek kö zött, mely hez egy gyen ge
el len fél is tár sult – si ke rült a vá lasz tást
meg nyer nie.

El vá rá sok – igé nyek – il lú zi ók

Így jött te hát össze Ba rack Obama
nagy mér té kû gyõ zel me, a man dá tum, s
ezen ré te gek el vá rá sa it kel lett Obamának
– el nök sé ge so rán – ki elé gí te nie, per sze
mind ezt úgy, hogy az össznemzeti gaz da -
sá gi és glo bá lis ér de kek nek is meg fe lel jen
– a le he tõ sé gek ha tá rán be lül ma rad va,
hi szen a po li ti ka az el vá rá sok tu do má nya
és mû vé sze te.

Ha tal mas csõd tö me get örö költ (de õ
kí ván ta ma gá nak!) gaz da sá gi, tár sa dal mi,
po li ti kai, ka to nai és glo bá lis vo nat ko zás -
ban egy aránt, s ez nem csak Bush el nök tõl
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és az elõ zõ re pub li ká nus kor mány zat tól
ered; ki ter me lé sé ben az egész ame ri kai
tár sa da lom, gaz da ság, had ügy, ok ta tás -
ügy, az egész po li ti kai, gaz da sá gi, ka to nai
és kul tu rá lis elit év ti ze de ken át részt vett.

E prob lé ma kör meg ol dá sá hoz tán egy
Mes si ás ra len ne szük ség (so kan úgy vél -
ték, hogy meg vá lasz tá sa meg vált ja majd
az ame ri kai tár sa dal mat örö költ rák fe né -
jé tõl, a rassz iz mus tól, s le tör li a rab szol -
ga tar tás stig má ját is). Eh hez ne ki párt já -
nak tel jes tá mo ga tá sá ra, az el len zék – leg -
alább is al kal man kén ti – köz re mû kö dé sé -
re, az ame ri kai tár sa da lom rész vé te lé re 
és tü rel mé re, a vi lág meg ér té sé re és rész -
vé te lé re len ne szük sé ge – ak kor, ami kor
el len té tes és ver sen gõ rész ér de kek, tü rel -
met len ség, ra vasz szá mí tás, rö vid lá tás és
el len sé ges in du la tok ve szik kö rül, és sa ját
korlátai is nyil ván va ló vá vál tak.

Mi tör tént – hol tar tunk ?

Most Obama el nök el sõ man dá tu má -
nak fél ide jé nél va gyunk, s a tel je sít mény
nem annyi ra csap ni va ló, mint in kább ve -
gyes nek te kint he tõ – igaz, ezt az ered -
ményt is csak nagy ál do za tok árán si ke rült
el ér ni; a po li ti kum, a mé dia s a nagy kö -
zön ség ér té ke lé se pe dig ked ve zõt len. Szin -
te sen ki nem kap ta meg azt – és sem mi
eset re sem ma ra dék ta la nul –, amit várt. 

Ve gyük sor ra a nagy ígé re te ket és
ered mé nye ket.

– A pénz ügyi össze om lást si ke rült
meg ál lí ta ni egy drá ga és nép sze rût len
prog ram (TARP) se gít sé gé vel, új sza bá -
lyo zó kat si ke rült el fo gad tat ni, de nincs
min den rend ben, az ál lam ház tar tá si de fi -
cit ha tal mas ra nõtt, adó re form ra nem ke -
rült sor, nincs költ ség ve tés, nincs egyet -
ér tés a te en dõk vo nat ko zá sá ban (kor lá to -
zás vagy újabb stimulus?), a Nem ze ti
Bank tól (Federal Reserve) újabb ban kó -
prés-mû köd te tés vár ha tó, a ké sõb bi pénz -
le ér té ke lõ dés és inf lá ció ve szé lyé vel.

– A gaz da ság kis sé meg erõ sö dött, a
ne gyed éves nö ve ke dé si rá ta leg utóbb 1.6
szá za lé kos volt, ami vér sze gény, en nek
meg fe le lõ en a mun ka nél kü li ség 9,6 szá -
za lé kos, és még to váb bi nö ve ke dé se is el -
kép zel he tõ. A stimulus las san el fogy, az

ál la mok nagy baj ban van nak, s az in gat -
lan pi ac – melynek ba ja i val in dult a re -
cesszió – vál to zat la nul be teg, a fo gyasz tó
nem vá sá rol (mi ért és mi bõl is ten né?), a
bi za lom nem állt hely re.

– Az au tó ipart úgy-ahogy si ke rült
meg men te ni, az olaj fo lyást a BP mér nö -
kei meg ál lí tot ták, a cég fi zet, az érin tet tek
nem dol goz nak, ör ven de nek a könnyen
jött pénz nek, s köl tik, amíg van.

– Az egész ség ügyi re form tör vé nyét
si ke rült el fo gad tat ni, igaz, ez is fe le más ra
si ke rült, olyan komp ro misszu mok árán,
me lyek még csíp ni fog ják a nagy kö zön sé -
get s a po li ti ku so kat, mert a költ sé ge ket
nem si ke rült vissza fog ni, és nincs mû hi -
ba-re form, ami nél kül nem is le het majd
ezt meg ten ni. Ezt Peter Orszag – az el nök
ko ráb ban le mon dott költ ség ve té si igaz ga -
tó ja, aki a re form költ ség ve té si ré szét
irányította – is mer te be nem rég.

– Az ira ki há bo rú le fe lé, az af ga nisz -
tá ni fel fe lé tart, a pa kisz tá ni hely zet vál -
to zat la nul ki lá tás ta lan.

– Az iz ra e li-arab tár gya lá sok nem ha -
lad nak, de az el nök pró bál ko zá sai az ara -
bok elé ge det len sé ge mel lett az iz ra e li lob -
bi el len sé ges ke dé sét ered mé nyez ték, Irán
el len sé ges, Kí na prob le ma ti kus. 

– Guantanamo áll, könnyebb volt fel -
ál lí ta ni, majd be zá rá sát meg ígér ni, mint a
be zá rást ki vi te lez ni.

– A de mok ra ta párt balliberális ol da la
elé ge det len a há bo rú foly ta tá sá val, az ég -
haj lat vál to zást meg ál lí tó po li ti ka ered -
mény te len sé gé vel, az egész ség ügyi re -
form mal s az el nök kel ma gá val, aki nem
küzd elég gé (vélt) meg gyõ zõ dé sé ért,
ügye i kért, ide ért ve a ho mo sze xu á lis jog -
vé del met is.

– A kon zer va tív jobb ol dal szél sõ sé -
ges szár nya (lásd Tea Party vagy Tea dél -
után) démonizálja az el nö köt, két ség be
von ja le gi ti mi tá sát, lo ja li tá sát, szár ma zá -
sát, val lá sát, s a mé dia jó in du la ta szin -
tén el fo gyott.

– Si ker nek te kint he tõ két bí ró nõ ki ne -
ve zé se a Leg fel sõ Bí ró ság két meg üre se -
dett he lyé re, de mert az erõ vi szony ok vál -
to zat la nok ma rad tak a tes tü let ben, ez
nem hoz vál to zást az íté le tek ben.100
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Obama-kép ma
Kezd jük a köz vé le ménnyel: a nagy kö -

zön ség ál tal az el nök el fo ga dott sá gát tük -
rö zõ na pi közvéleménykutatások (Gal lup,
Rasmussen, Zogby) mind az elfogadott-
sági in dex csök ke né sét jel zik, a 2009.
már ci u si 65 szá za lék ról je len leg 41 szá za -
lék ra esett, ez zel szem ben az el nök kel
elé ge det le nek ará nya 20 szá za lék ról 50
szá za lék ra emel ke dett (Gal lup, 2010. ok -
tó ber 24-én). E tren dek min den vizs gált
al cso port ban ér vé nye sek, de a fe ke ték, la -
ti nok és fi a ta lok kö ré ben az el nök nép -
sze rû sé ge 50% fe lett ma radt. A füg get len
sza va zók mint egy 60 szá za lé ka sza va zott
Obamára, ma e cso port 30 szá za lék ban
hagy ja jó vá mun ká ját. Az egyes te rü le te -
ket (gazdaságirányitás, kül po li ti ka, egész -
ség ügyi re form stb.) il le tõ en az el nök po -
li ti ká já nak el uta sí tá sa na gyobb ará nyú,
mint sze mé lyé nek el uta sí tá sa – õt még
min dig job ban ked ve lik, mint po li ti ká ját
és an nak ered mé nye it.

Az Obama-kép te hát nyil ván vál to -
zott. De mi ért tör tént, ami meg esett? Az
elem zõk vé le mé nye ide o ló gi ai alap ál lá -
suk tól igen függ, so kan ró ják fel az el nök
tak ti kai vagy kom mu ni ká ci ós hi bá it
(mert ilye nek is elõ for dul nak), má sok
egyé ni sé gé ben, ta pasz ta lat lan sá gá ban,
meg gyõ zõ dé sé ben vagy an nak hi á nyá ban
vé lik fel fe dez ni a si ker te len sé gek s csa ló -
dá sok okát. Né hány vál to zat alább:

– Az el nök meg gyõ zõ dés nél kü li op -
por tu nis ta vagy elv te len prag ma ti kus, ha -
ta lom imá dó, aki el her dál ta a bal ol dal be -
lé he lye zett bi zal mát (an gol mun kás pár ti
elem zõ, ame ri kai li be rá lis pub li cis ta).

– Az el nök szél sõ sé ges li be rá lis, aki
csõd be ment eu ró pai szo ci ál de mok ra ta
po li ti kát akar egy olyan mér sé kelt kon -
zer va tív nem zet re erõ sza kol ni, mely nek
42 szá za lé ka kon zer va tív nak, 30 szá za lé -
ka mér sé kelt nek, 20 szá za lé ka li be rá lis -
nak vall ja ma gát (ame ri kai kon zer va tív
pub li cis ta).

– Sze mé lyi ség elem zés re és -értelme-
zésre ala po zott ma gya rá za tok: Obama
olyan, mint egy ma gas in tel li gen ci á jú
szá mí tó gép: ra ci o na li tá sa ért he tõ, el fo -

gad ha tó, de emó ci ói és el vei, hi te ért he -
tet len, hi á nyos, nincs ér dek lõ dé se az em -
be rek iránt, nincs em pá ti á ja, vagy nem
tud ja ki fe jez ni (szem ben Bill Clin ton nal,
aki eb ben ma ga san ve ri). Obama tö ké le te -
sen mo zog, és jól ér zi ma gát a gaz da gok,
a ha tal ma sok és a te het sé ge sek kö zött, de
nem tud mit kez de ni az át lag pol gár ral, a
kö zép osz tállyal – ezt lo gi ká val akar ja
meg gyõz ni, mi kor ér zel mek kel és szen ve -
déllyel, em pá ti á val kel le ne fe lé jük kö ze -
led nie és õket meg nyer nie (ezt két ve le
szim pa ti zá ló ame ri kai pub li cis ta is meg -
je gyez te, s egy faj ta Obama-paradoxonnak
em lí tik).

– In nen már egy lé pés az in tel lek tu á -
lis szno biz mus, az ar ro gan cia vád ja, mely
a „pri mi tív nagy kö zön sé get” hi báz tat ja a
re for mok si ker te len sé gé ért (kon zer va tív
ame ri kai pub li cis ták).

– Obama gyak ran vál toz tat ja ál lás -
pont ját szin te min den vo nat ko zás ban (pl.
af gán há bo rú, ter ro riz mus el le nes küz de -
lem szük sé ges sé ge, ho gyan kell a ban ká -
ro kat ke zel ni stb.), s ta lán eh hez tar to zik
az a vé le mény is, hogy egy oly fé le tü kör,
mely ben min den ki meg ta lál ta, meg ta lál -
hat ta a ne ki tet szõ ké pet. De hogy me lyek
az õt mo ti vá ló szen ve dé lyek – mi a bel sõ
ke mény mag (sze mé lyes am bí ci ó in kí -
vül), azt még sen ki nem ta lál ta meg (an -
gol pub li cis ta, lap já nak wa shing to ni 
tu dó sí tó ja).

– Mind eb ben szûk – és újab ban egy re
cse ré lõ dõ – ta nács adói kö re is sze re pet
játsz hat. Mind kam pány me ne dzse rek, akik
nem kor mány zat tal és vég re haj tás sal, ha -
nem kam pánnyal és po li ti ká val fog lal koz -
tak – akár csak Obama. Csa pa tá ban nin cse -
nek gaz da sá gi szak em be rek, a ma gán vál -
lal ko zás ban ta pasz ta la tok ra szert tett egyé -
nek, az ipar és ke res ke de lem ve ze tõi hi á -
nyoz nak, Obama le ki csiny lõ en bá nik ve -
lük, adó po li ti ká ja ki for rat lan, az egész ség -
ügyi re form újabb ter he ket rótt rá juk, s ez
bi zony ta lan ná te szi a vál lal ko zói ré te get,
amely nél kül nem lesz ál lás te rem tés és
gaz da sá gi fel len dü lés. Ide je ezen vál toz tat -
ni! (Fi nan ci al Ti mes, The Economist, Wall
Street Jo ur nal – Fareed Zakaria) közelkép
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Ki lá tá sok
A kor mány zás ne he zebb, mint a kam-

pányolás – s az el nök vissza tér he tett ked -
ves és ko ráb ban na gyon si ke res fog la ko -
zá sá hoz, a kampányoláshoz. S no ha nem
az õ ál lá sa volt ve szély ben, el nök sé gé nek
jö võ je bi zony ta lan, az egy man dá tu mos -
ság le he tõ sé ge fenn áll. Ha a vá lasz tá sok
so rán (s ezek ered mé nyét no vem ber 2.
óta tud juk) a kép vi se lõ ház ban vagy akár
a sze ná tus ban is a de mok ra ták el ve szí tik
ké nyel mes több sé gü ket, ak kor Obamára
két ne héz esz ten dõ vár, és egy fé le ha tal -
mi bé nult ság ve het erõt a kor mány za ton.
Obama pe dig nem csak egy re pub li ká nus
el len je lölt tel szem ben, de azt meg elõ zõ en
egy de mok ra ta pár ti elõ vá lasz tá si csa tá -
ban is el vé rez het. Hillary Clin ton ár nya
ott a hát tér ben...

Nos, a vá lasz tá sok meg tör tén tek, s
amit a közvéleménykutatások, a po li to ló -
gu sok elõ re je lez tek, be kö vet ke zett. A
kép vi se lõ há zat nagy több ség gel át vet ték a
re pub li ká nu sok, hat hellyel nö vel ték sze -
ná tu si cso port ju kat – de ez a de mok ra ták -
nál ma radt –, s az el nök ha tal mas presz -
tízs vesz te sé get szen ve dett. Még a kam-
pányolás sem ment úgy, mint ré gen – a
re pub li ká nu so kat el len ség nek ne vez te
(ez ta bu meg sze gé sé nek mi nõ sül), s a hát -
só ülés re uta sí tot ta (ez pe dig nem se gí ti
majd a ve lük va ló együtt mû kö dést), a fe -
ke ték, a fi a ta lok s a la ti nok messze nem
hoz ták 2008-as rész vé te lü ket, s a párt-
függetlenek több sé gük ben a re pub li ká nu -
sok ra sza vaz tak.

A de mok ra ták ha tal mas vesz te sé get
szen ved tek az ál la mok szint jén – sok 
kor mány zói és he lyi tör vény ho zá si több -
sé get vesz tet tek el, ezek pe dig a sza va zó -
ke rü le tek át sza bá sá val jár hat nak, s a
meg ho zott tör vé nyek al kal ma zá sá nál is
to váb bi vesz te sé ge ket és ne héz sé ge ket je -
len te nek majd az el nök és párt ja szá má ra.

A kö vet ke zõ két esz ten dõ mu tat hat ja
majd meg, hogy mi lyen le gény Obama –
olyan, aki csak ad ja, vagy aki áll ni is tud -
ja? Egy meg osz tott kor mány zat a re pub li -
ká nu so kat is fe le lõ sebb ma ga tar tás ra ösz -
tö kél he ti, hi szen õk is fe le lõ sek im már
azért, ami tör té nik, Obama meg nem

könnyeb bül meg a balliberális bal laszt -
tól, mert sok mér sé kelt de mok ra ta esett
ki, s így ne héz lesz iga zi komp ro misszu -
mo kat köt ni, nem pe dig csu pán szép
gesz tu so kat ten ni. Ide je len ne im már kö -
zép rõl kor má nyoz ni, a gaz da ság ra fek tet -
ni a fõ hang súlyt, a fi nan ci á lis fe le lõs sé -
get – az ame ri kai nép pel, a jö võ nem ze dé -
ké vel és, igen, a vi lág gal szem ben is! – ko -
mo lyan ven ni, ezt vi szont a Kong resszus
fo ko zot tabb po la ri zált sá ga ne he zeb bé te -
szi. A re pub li ká nu sok nál egy kis pol gár -
há bo rú is ki tör het a mér sé kel tek és a ra -
di ká li sok kö zött, s ne he zebb lesz így a
komp ro misszum kö tés szá muk ra is.

A má sik kér dés, és ez is in do kolt:
mennyi ben jel zi Obama vi szony la gos si -
ker te len sé ge, el uta sí tott sá ga a mé lyebb
gon do kat – azo kat, ame lye ket Fareed
Zakaria köny vé nek ol va sá sa is fel idéz het?

Nem csú szik az ame ri kai tár sa da lom,
ál lam a kor má nyoz ha tat lan ság fe lé? Nem
a po li ti kai holt pont hely zet re gon do lok
csu pán, mely nek saj nos nagy a va ló szí -
nû sé ge (ez egy kon zer va tív pub li cis ta
sze rint nem Ame ri ka kor má nyoz ha tat -
lan sá gá nak, ha nem Obama és po li ti ká ja
csõd jé nek a je le) – de a rész ér de kek ki bé -
kít he tet len sé gé re, a ci vil be csü let fo gyá -
sá ra, a kul tú ra el se ké lye se dé sé re, az alap-
és kö zép fo kú ok ta tás gyen ge mi nõ sé gé re,
a ki zá ró la gos ság ra és te kin tet nél kü li ség -
re, mely az egy re ri csa jo sabb tár sa dal mi
dis kur zust át hat ja, a mun ka mo rál csök ke -
né sé re, egy szó val a mai ame ri kai tár sa da -
lom meg annyi patologikumára. A ne héz
ügyek – az adó zás eset le ges vál to zá sa (a
Bush-adó csök ken té sek ki múl nak az idén,
eb ben tán si ke rül meg ol dást ta lál ni), a
szö vet sé gi ki adás- és de fi cit csök ken tés, s
a leg több vi tát oko zó egész ség ügyi re form
(„Obamacare”), ame lyet a re pub li ká nu -
sok tel je sen vissza akar nak vo nat ni, de az
el nök és párt ja legfennebb ki sebb vál toz -
ta tá so kat haj lan dók el fo gad ni. (Eb ben a
köz vé le mény is fe le-fe le arány ban meg -
osz tott, de eb be fek tet te Obama leg több
ener gi á ját, s ezt te kin ti fõ sze mé lyes cél -
ki tû zés ének is.)

Vé gül egy sze mé lyes vé le mény. Két
éve ma gam és csa lá dom is Obamára sza -102
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103vaz tunk, no ha tud tam, hogy ez pénz be
ke rül – az én adó im men nek majd fel, s
én fi ze tek majd töb bet a ka pott szol gál ta -
tá so kért, de el tud tam fo gad ni egy mér sé -
kelt prog resszív prog ra mot, ha az az or -
szág ja vát szol gál ja. Én is csa lat koz tam
ben ne – fõ leg az egész ség ügyi re for mok
és más po li ti kai ügyek kap csán, mi kor õ
is né ha fi gyel met len, elv te len, nagy vo na -
lú, op por tu nis ta, de ma gó gi á tól sem
vissza ret te nõ po li ti kus ként mu tat ko zott.
De Ba rack Obamát ma is nagy for má tu -
mú, te het sé ges po li ti kus nak lá tom, aki
ugyan hi bá zott is bõ ven, s nem tud ta ma -
ra dék ta la nul szó no ki, kampányoló te het -
sé gét ka ma toz tat ni, azt si ke res kor mány -
za ti cse le ke de tek ké ala kí ta ni, de ta nul hat

a tör tén tek bõl, van még két éve, le ír ni
sem mi kép pen nem sza bad s le het, sem
tár sa i nak, sem el len fe le i nek, s a vá lasz tá -
sok után már rész le ge sen je lez te komp ro -
misszu mos haj lan dó sá gát.

Én szur ko lok ne ki – a fen teb bi e kért
is, és õ a mi el nö künk leg alább még két
évig, nél kü le (sem) le het a nagy kér dé sek
meg ol dá sá nak ne ki vág ni, azo kat ki vi te -
lez ni. Szur ko lok pe dig nem csak ma gun -
kért, de mind annyi un kért, a vi lá gért is,
mert Ame ri ká nak szük sé ge van ugyan vi -
lág ra, de a vi lág nak is Ame ri ká ra, s két év
holt pon ton va ló to por gást nem en ged he -
tünk meg ma gunk nak.

Det ro it, 2010 no vem ber 7.


