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PÂkhÀlÂs boros pohÀr, pince-lÀtta,
a bÃcsÃzÂknak hangja ¡veges.
A f¢met, f¢nyest a m¢lybe hagytÀk,
de magukkal cipelik az ¡regest.
A bÃcsÃzÂknak hangja pince-jÀrta.

*

A fent ¢s lent egyarÀnt ismerûs.
MÀr s¢tÀlgattak mÀs dimenziÂban,
akÀr az alkonyi tÀj, kihunyÂban.
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Az 1994-es idûk´zi vÀlasztÀsok eredm¢ny¢t, amelyen a RepublikÀnus PÀrt az amerikai
Kongresszus mindk¢t hÀzÀban t´bbs¢gre jutott, a republikÀnus ideolÂgusok az USA
nagy politikai Àtrendezûd¢se elûhÁrn´k¢nek tekintett¢k. Nem ez lett volna az elsû eset
az amerikai t´rt¢nelemben, hogy idûk´zi vÀlasztÀsok jelzik elûre a pÀrtok befolyÀsÀ-
nak nagy t´rt¢nelmi Àtrendezûd¢s¢t. így volt ez 1894-ben, illetve 1896-ban, amikor
a RepublikÀnus PÀrt elûbb a Kongresszus k¢t hÀzÀt, utÂbb pedig ä a folyamat meg-
koronÀzÀsak¢nt ä az eln´ki pozÁciÂt is megszerezte, s ezzel a sz´vets¢gi d´nt¢shozatal
valamennyi fontos pozÁciÂjÀt birtokÀba vette. EzutÀn ä Woodrow Wilson eln´ks¢g¢-
nek nyolc ¢v¢t leszÀmÁtva ä a Feh¢r HÀz eg¢szen 1932-ig republikÀnus k¢zben maradt.
Az 1930-as idûk´zi vÀlasztÀsok azonban mÀr jelezt¢k az Ãjabb nagy Àtrendezûd¢st ä a
demokratÀk nagy elûret´r¢s¢t ä, amelyet 1932-ben Roosevelt eln´k ¢s a Demokrata
PÀrt kongresszusi gyûzelme nyomat¢kosÁtott. Ezzel pedig kezdet¢t vette az amerikai
politikai ¢let Ãj demokrata korszaka.

Az amerikai politolÂgusok, t´rt¢n¢szek k´r¢ben az orszÀg fennÀllÀsÀnak kezdetei
Âta meglehetûs n¢pszerüs¢gnek ´rvend a politikai ciklusok elm¢lete. A ciklushipot¢-
zisek k´z¡l az egyik legbefolyÀsosabb a pÀrtok periodikus Àtrendezûd¢s¢nek modellje.
Eszerint az amerikai pÀrtrendszer jellegzetesen k¢tpÂlusÃ: egy t´bbs¢gi ¢s egy kisebb-
s¢gi pÀrtbÂl Àll. T́ bbs¢gi sÃlya annak a pÀrtnak van, amelyik a korszak relevÀns k¢r-
d¢seit megfogalmazza, a kisebbs¢gi pÀrt pedig erre reagÀl. Idûvel Ãj probl¢mÀk me-
r¡lnek fel, ¢s a mÃlt fontos k¢rd¢sei elvesztik jelentûs¢g¡ket. Amint a r¢gi pÀrtok el-
odÀzzÀk a vÀlaszt az Ãj kihÁvÀsokra, az Ãj probl¢mÀk a r¢gi politikai koalÁciÂkat sz¢t-
zilÀljÀk. A lakossÀg el¢gedetlens¢ge, aktivizÀlÂdÀsa, valamint harmadik pÀrtok meg-
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jelen¢se jellemzi az Àtrendezûd¢s elûtti korszakokat. Az eredm¢ny a politikai erûk Ãj
felÀllÀsa ¢s Ãj t´bbs¢gi vÀlasztÀsi koalÁciÂ l¢trej´tte.

A ciklusok hossza ¢s egy-egy ciklus kezdet¢nek, illetve v¢g¢nek krit¢riumai term¢-
szetesen nem mindig teljesen egy¢rtelmüek. K¡l´n´sen neh¢z az egyidejü esem¢nyek
elemz¢se ebbûl a szempontbÂl. UtÂlag azonban a t´rt¢n¢szek felfedezni v¢lnek egy-
egy àkritikus vÀlasztÀstÊ ä amilyen p¢ldÀul az 1896-os vagy az 1932-es volt. E àkritikus
vÀlasztÀsokÊ egy-egy ciklus v¢g¢t, illetve az Ãj kezdet¢t jelezt¢k. A fordulatot v¢g¡l is
egy-egy d´ntû esem¢ny, illetve egy-egy konfliktus tetûz¢se vÀltja ki, Ágy p¢ldÀul a rab-
szolgasÀg megel¢gel¢se vagy a gazdasÀgi vilÀgvÀlsÀg sokr¢tü fesz¡lts¢gei. Az USA t´r-
t¢net¢ben a ciklusok hosszÀt a politolÂgusok mintegy negyven ¢vre teszik. MÁg 1992-
ben ä a Feh¢r HÀz ¢s a Kongresszus mindk¢t hÀzÀnak megszerz¢se utÀn ä a demok-
ratÀk egy Ãj demokrata korszak bek´sz´nt¢ben rem¢nykedtek, addig a republikÀnu-
sok az 1994-es vÀlasztÀsoktÂl rem¢lt¢k az Ãj idûk elj´tt¢t ä a republikÀnus Àtt´r¢st.
Mind a k¢t pÀrt t´rt¢nelmi vÀrakozÀsÀnak volt alapja, hiszen 1968 Âta ä Jimmy Carter
eln´ks¢g¢nek n¢gy ¢v¢t kiv¢ve ä a Feh¢r HÀz folyamatosan republikÀnus k¢zben volt,
mik´zben ezzel egyidejüleg a Kongresszus mindk¢t hÀzÀban a demokratÀk voltak
t´bbs¢gben. çtmeneti idûszakot jelentett e tekintetben Reagan eln´ks¢g¢nek elsû hat
¢ve, amikor a republikÀnusok a Kongresszus egyik hÀzÀban, a SzenÀtusban kis t´bb-
s¢gre tettek szert.

Az elmÃlt mintegy huszon´t ¢vben Ãj egyensÃly lÀtszott kialakulni az orszÀg poli-
tikai ¢let¢ben. Az eln´ki pozÁciÂt tekintve az orszÀg t´bbs¢ge a republikÀnusokra sza-
vazott. Ezzel kifejez¢sre juttatta, hogy tÀmogatja a RepublikÀnus PÀrt elk¢pzel¢seit a
sz´vets¢gi kormÀny szerep¢nek ¢s befolyÀsÀnak m¢rs¢kl¢s¢rûl, a k´zponti szabÀlyozÀs
cs´kkent¢s¢rûl, tudomÀsul v¢ve, hogy mindez nemcsak az adÂk, hanem az Àllami
programok ¢s juttatÀsok korlÀtozÀsÀt is jelenti. A republikÀnus eln´k mellett azonban
a Kongresszus mindk¢t hÀzÀban a lakossÀg ism¢telten t´bbs¢ghez juttatta a demok-
ratÀkat, akiktûl viszont a n¢pszerü tÀrsadalmi-szociÀlis juttatÀsok fenntartÀsÀt ¢s n´-
vel¢s¢t vÀrta, ¢s a k´zponti tÀmogatÀsoknak, illetve a hadiipari vagy egy¢b sz´vets¢gi
szintü programoknak e c¢lokhoz valÂ hozzÀjÀrulÀsÀt k´vetelte egy-egy k¢pviselû k´r-
zet¢ben.

A demokrata t´bbs¢gü Kongresszus ¢s a republikÀnus eln´k ism¢telt megvÀlasztÀ-
sÀval jelentûss¢ vÀlt az elmÃlt negyedszÀzadban az Ãn. szavazatmegosztÀs, az egyik
pÀrthoz tartozÂ eln´kre, illetve a mÀsik pÀrthoz tartozÂ kongresszusi k¢pviselûre valÂ
egyidejü szavazÀs.

A szavazatok megosztÀsa az elmÃlt negyedszÀzadban valÂban ¢rtelmezhetû volt Ãgy,
hogy a vÀlasztÂk egyszerre akartak konzervatÁv eln´k´t ¢s liberÀlis Kongresszust (az
amerikai terminolÂgiÀban a àliberÀlisÊ megjel´l¢s nagyjÀbÂl ugyanazt takarja, amit az
eurÂpai szÂhasznÀlatban szociÀldemokrata tÁpusÃ politikÀnak neveznek). A politolÂ-
gusok egy Ãjabb tÁpusÃ àchecks and balancesÊ-rÂl ¢rtekeztek, amelynek l¢t¢t alÀtÀ-
masztotta, hogy a vÀlasztÀsok sorÀn nagy t´bbs¢get szerzett mind a republikÀnus el-
n´k, mind a demokrata k¢pviselûhÀz. KialakulÂban volt a mÁtosz a megosztott hata-
lomrÂl: a Feh¢r HÀzrÂl ¢s a sz´vets¢gi kormÀnyrÂl, amely a republikÀnusok biztos
ter¡lete, ¢s a KongresszusrÂl, amely a Demokrata PÀrt megingathatatlan birodalma.
A pÀrtok k´z´tt l¢trej´tt eme k¡l´n´s egyensÃlyt borÁtotta fel elûsz´r a demokrata
eln´k gyûzelm¢vel v¢gzûdû 1992-es  vÀlasztÀs, majd r´vid k¢t ¢v mÃltÀn az 1994-es.
Ekkor ugyanis a RepublikÀnus PÀrt a Kongresszus mindk¢t hÀzÀban t´bbs¢get szer-
zett, ¢s ezzel a K¢pviselûhÀz negyven ¢v Âta elûsz´r republikÀnus vezet¢s alÀ ker¡lt.
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1994-es Àt¡tû sikereiket k´vetûen a republikÀnusok azt rem¢lt¢k, hogy a kong-
resszusi mell¢ 1996-ban megszerzik az eln´ki hatalmat is. Ennek bek´vetkezte jelez-
hette volna, hogy megt´rt¢nt az orszÀg nagy politikai ÀtalakulÀsa, amelynek r¢v¢n a
RepublikÀnus PÀrt hosszÃ ¢vtizedek utÀn Ãjra t´bbs¢gi pÀrttÀ vÀlt.

Az 1996-os vÀlasztÀsok azonban ä mindk¢t pÀrt megk´nnyebb¡l¢s¢re ¢s csalÂdÀ-
sÀra ä tovÀbbra is fenntartottÀk a felemÀs helyzetet. Egyik pÀrt sem k´nyvelhetett el
egy¢rtelmü gyûzelmet, illetve kudarcot. A RepublikÀnus PÀrt k¢nytelen volt elismerni,
hogy Bill Clinton 1996-os megvÀlasztÀsa nem t´rt¢nelmi v¢letlen volt, hiszen az eln´-
k´t az 1992-es vÀlasztÀshoz k¢pest nagyobb t´bbs¢ggel vÀlasztottÀk Ãjra. De a Demok-
rata PÀrtot is szer¢nys¢gre intette, hogy a republikÀnusok a Kongresszus mindk¢t hÀ-
zÀban megtartottÀk t´bbs¢g¡ket.

A vÀlasztÀsok utÀni elsû nyilatkozataikban mind az eln´k, mind a RepublikÀnus
PÀrt vezetûi elismert¢k a mÀsik pÀrt hatalmi pozÁciÂit, ¢s azt hangsÃlyoztÀk, hogy a
lakossÀg a megosztott hatalomra, az eln´k ¢s a Kongresszus egy¡ttmük´d¢s¢re sza-
vazott ä ez¢rt van, hogy megosztotta szavazatÀt. A vÀlasztÀst k´vetûen az elemzûk t´bb-
s¢ge is arrÂl ¢rtekezett, hogy a vÀlasztÂk egyik pÀrtnak sem adtak d´ntû nagysÀgÃ
hatalmat, hogy ezzel k¢nyszerÁts¢k ûket kompromisszumokra ¢s m¢rs¢kelt politika k´-
vet¢s¢re. Alaposabb elemz¢sek ä olyanok, amelyek inkÀbb a t¢nyeket ¢s nem a vÀgya-
kat fejezt¢k ki ä rÀmutattak arra, hogy a megosztott hatalmat rendkÁv¡l szoros vÀlasz-
tÀs eset¢n ä amilyen az 1996-os is volt ä a vÀlasztÂk kis szÀzal¢kÀnak akarata is l¢tre-
hozhatja. ArrÂl volt szÂ, hogy a szavazÂk tÃlnyomÂ t´bbs¢ge vagy az egyik, vagy a
mÀsik pÀrtot tÀmogatta, ¢s egy´ntetüen adta le eln´ki, illetve kongresszusi szavazatÀt.
A megosztott hatalom a demokrata eln´k ¢s a republikÀnus Kongresszus k´z´tt csak
a szavazÂk egy t´red¢k¢nek, a becsl¢sek szerint h¢tätÁz szÀzal¢kÀnak kÁvÀnsÀgÀt t¡k-
r´zte. A szavazÂk egy tovÀbbi r¢sze harmadik pÀrti eln´kjel´ltre szavazott, ¢s Ágy jÀrult
hozzÀ a megosztott hatalom l¢trej´tt¢hez.

Bill Clintonra a vÀlasztÂk negyvenkilenc szÀzal¢ka adta voksÀt, mÁg a republikÀnus
pÀrti kongresszusi k¢pviselûkre 0,3 szÀzal¢kkal t´bben szavaztak, mint a demokrata
jel´ltekre. így a republikÀnusoknak siker¡lt megtartaniuk t´bbs¢g¡ket a K¢pviselû-
hÀzban, de az 1994-es vÀlasztÀsok eredm¢ny¢hez k¢pest e t´bbs¢g l¢nyegesen cs´k-
kent. (A SzenÀtusban a republikÀnusok 1996-ban megn´velt¢k t´bbs¢g¡ket, de a sze-
nÀtusi vÀlasztÀsok eredm¢ny¢t a megfigyelûk kev¢sb¢ tekintik a vÀlasztÂk hangulata
m¢r¢s¢re alkalmasnak, mivel az erûsebben f¡gg az egyedi k´r¡lm¢nyektûl, mint a
k¢pviselûhÀzi vÀlasztÀsok. Ugyanis a hat ¢vre megvÀlasztott szenÀtorok csupÀn egy-
harmada Àll a szavazÂk el¢ a k¢t¢vente megtartott sz´vets¢gi vÀlasztÀsokon, mÁg a k¢p-
viselûk mandÀtuma k¢t ¢vre szÂl.)

A kongresszusi republikÀnusok k´r¡lbel¡l ´tvenszÀzal¢kos siker¢vel Àllt szemben
a RepublikÀnus PÀrt eln´kjel´ltj¢nek, Dole szenÀtornak negyvenegy szÀzal¢kos sza-
vazati arÀnya. A republikÀnusoknak 1996-ban tudomÀsul kellett venni¡k, hogy az
1992-es eln´kvÀlasztÀs Âta immÀr mÀsodszor sem siker¡lt olyan vÀlasztÀsi programot
kialakÁtaniuk, amelyet az USA vÀlasztÂinak t´bbs¢ge tÀmogatott volna. (Az amerikai
politikai ¢let egyik d´ntû sajÀtossÀga, hogy orszÀgos programot elsûsorban az eln´k-
vÀlasztÀs sorÀn fogalmaznak meg, a kongresszusi vÀlasztÀsi harcok kimenetel¢re pedig
a helyi politika van nagyobb befolyÀssal.) MÁg Ronald Reagan 1984-ben az USA ́ tven
ÀllamÀbÂl negyvenkilencben nyert, addig George Bushnak 1992-ben csak tizennyolc,
Dole szenÀtornak 1996-ban csak tizenkilenc Àllamban siker¡lt a t´bbs¢get megszerez-
nie. A kongresszusi republikÀnusok ugyanakkor 1994-ben negyven ¢v Âta elûsz´r
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kaptÀk meg a szavazatok t´bb mint ´tven szÀzal¢kÀt, majd 1996-ban is megszerezt¢k
azoknak k´r¡lbel¡l a fel¢t. Az amerikai politikai helyzet ingatag voltÀt mutatja, hogy
1992 Âta az eln´kvÀlasztÀs sorÀn mÀsodszor szerezt¢k meg harmadik pÀrtok eln´kje-
l´ltjei a szavazatoknak legalÀbb tÁz szÀzal¢kÀt. Amerika t´rt¢net¢ben az °szak ¢s D¢l
k´z´tti polgÀrhÀborÃ elûtti utolsÂ k¢t eln´kvÀlasztÀs sorÀn fordult ez elû utoljÀra, ami-
kor az egyik nagy pÀrt (Whig) elhalÂban, egy mÀsik pedig (RepublikÀnus) sz¡letûben
volt. Ez a t´rt¢nelmi analÂgia term¢szetesen nem jelenti azt, hogy az orszÀg olyan sÃ-
lyos konfliktusoknak n¢z el¢be, mint a mÃlt szÀzad k´zep¢n, de az erûs harmadik pÀrt
jelenl¢te, tet¢zve azzal, hogy a lakossÀg fele 1996-ban nem ment el szavazni, minden-
k¢ppen jelzi, hogy a vÀlasztÂk bizalma mind a k¢t nagy pÀrtban sÃlyosan megrend¡lt.
Alig fejezûdtek be a vÀlasztÀsok, azonnal megkezdûdtek a k¡l´nb´zû politikai erûk
k´z´tti harcok a vÀlasztÀsi eredm¢nyek interpretÀciÂja k´r¡l ä s a csatÀrozÀsok egy-
arÀnt folytak a pÀrtok k´z´tt, illetve az egyes pÀrtokon bel¡l. A vÀlasztÀst k´vetû n¢hÀny
napon bel¡l kirobbant a vita a Demokrata PÀrt k¢t nagy szÀrnya k´z´tt annak ¢rt¢-
kel¢s¢rûl, hogy Clinton eln´k politikai programjÀnak mely elemei ÀllÁtottÀk meg a re-
publikÀnus politikusok elûret´r¢s¢t azok utÀn, hogy az eln´knek 1995 tavaszÀn egy
sajtÂkonferenciÀn m¢g bizonygatnia kellett, hogy az orszÀg vezet¢s¢ben relevÀns t¢-
nyezûk¢nt van jelen. A Demokrata PÀrt egyik oldalÀn a tradicionÀlis, liberÀlis demok-
ratÀk Àlltak, szemben az Ãgynevezett àÃj demokrataÊ vonalat k¢pviselû irÀnyzattal. A
Demokrata PÀrt e k¢t szÀrnya k´z´tt k¢nyszerü egy¡ttmük´d¢s j´tt l¢tre az 1994-es
republikÀnus gyûzelem utÀn, amely alapjaiban ingatta meg a demokratÀk ́ nbizalmÀt.
Clinton eln´knek az elûvÀlasztÀsok sorÀn ennek k´vetkezt¢ben nem kellett olyasfajta
pÀrton bel¡li kihÁvÀssal szemben¢znie, mint annak idej¢n, 1980-ban Carter eln´knek
ä akit akkor meggyengÁtett pÀrton bel¡li rivÀlisÀnak, Ted Kennedynek a fell¢p¢se.

A liberÀlis ÀllÀspont szerint azonban Clinton eln´k gyûzelme ¢s a demokratÀk 1996-
os elûret´r¢se elsûsorban annak volt k´sz´nhetû, hogy a Demokrata PÀrt a republi-
kÀnus t´bbs¢gü Kongresszussal szemben megv¢dte a jÂl¢ti Àllamot, ¢s ezÀltal a sz¢les
t´megek szÀmÀra biztosÁtott alapfontossÀgÃ juttatÀsokat. FenntartottÀk tovÀbbÀ azo-
kat a k´rnyezetv¢delmi, munkav¢delmi ¢s eg¢szs¢gv¢delmi szabÀlyozÀsokat, amelye-
ket a kongresszusi republikÀnusok deregulÀciÂs lelkesed¢s¡kben radikÀlisan vissza
akartak szorÁtani.

A lakossÀgnak az 1994-es vÀlasztÀsok utÀn szembe kellett n¢znie az ellentmondÀssal,
amely abbÂl fakadt, hogy egyszerre k´vetelt¢k az adÂk cs´kkent¢s¢t, a k´lts¢gvet¢s
kiegyensÃlyozÀsÀt ¢s az Àllam jÂl¢ti programjainak fenntartÀsÀt. Ameddig a Kong-
resszus demokrata t´bbs¢gü volt, a jÂl¢ti programok szÀmottevû megnyirbÀlÀsÀra irÀ-
nyulÂ t´rv¢nyek megsz¡let¢s¢tûl nem kellett tartani, annak ellen¢re sem, hogy az el-
n´ki hivatal k´zel negyedszÀzada republikÀnus k¢zben volt. A republikÀnus t´bbs¢gü
t´rv¢nyhozÀst azonban mÀr csak az eln´ki v¢tÂ akadÀlyozhatta meg abban, hogy a
jÂl¢ti Àllam n¢pszerü programjait a deficit m¢rs¢kl¢se, illetve az adÂcs´kkent¢sek ¢r-
dek¢ben ne nyirbÀljÀk meg radikÀlisan. A republikÀnusok 1995ä96 fordulÂjÀn az el-
n´k´t az Àltaluk javasolt kiadÀsok cs´kkent¢s¢re akartÀk k¢nyszerÁteni, ¢s ez a sz´vet-
s¢gi kormÀny jelentûs hivatalainak ideiglenes bezÀrÀsÀhoz vezetett. Az eln´k ¢s a
Kongresszus k´z´tti konfrontÀciÂ sorÀn a lakossÀg szÀmÀra immÀr k¢zzelfoghatÂan
jelentkezett az a tapasztalat, hogy mit jelent, ha bizonyos kormÀnyfunkciÂk sz¡netel-
tet¢se miatt k¡l´nf¢le fontos szolgÀltatÀsok kiesnek. A sz´vets¢gi Àllam ¢s annak funk-
ciÂi az eln´k ¢s a Kongresszus k´z´tti vitÀk sorÀn elvesztett¢k az absztrakt ellens¢g
attribÃtumait. Az ´regkori betegbiztosÁtÀs szÀmottevû megnyirbÀlÀsÀnak vesz¢lye, a
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k¡l´nf¢le sz´vets¢gi oktatÀsi programok, az iskolai uzsonnatÀmogatÀs cs´kkent¢se, a
k´rnyezetv¢delmi regulÀciÂk lazÁtÀsa stb. igencsak konkr¢t vesztes¢gnek tünt a lakos-
sÀg tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢nek a szem¢ben.

1996 tavaszÀra a k´zv¢lem¢ny-kutatÀsok mutattÀk is az eredm¢nyt: a republikÀnus
Kongresszus n¢pszerüs¢g¢nek zuhanÀsÀt ¢s a demokrata eln´k egyre n´vekvû tekin-
t¢ly¢t. Az adÂcs´kkent¢sek ¢s a deregulÀciÂ Àra n¢hÀny hÂnap alatt k¢zzelfoghatÂvÀ
vÀlt. Az 1996-os vÀlasztÀsok sorÀn az ́ regek, akik 1994-ben jelentûs szÀmban hagytÀk
el a demokratÀkat, ism¢t visszat¢rtek. UgyanÁgy, az 1994-es vÀlasztÀsok sorÀn a felsû-
fokÃ v¢gzetts¢ggel nem rendelkezû alacsony ¢s k´zepes j´vedelmi kategÂriÀkba tar-
tozÂ r¢tegek ä k¡l´n´sen a feh¢r f¢rfiak ä szÀmottevû szÀzal¢ka szavazott a republi-
kÀnusokra. Ezek voltak azok a vÀlasztÂk, akik 1992-ben nagy arÀnyban szavaztak Clin-
tonra, de akiknek anyagi k´r¡lm¢nyei az 1993ä94-ben egyre javulÂ ÀltalÀnos gazda-
sÀgi helyzet k´zepette sem javultak. Ezeknek a szavazÂknak is el¢g nagy szÀzal¢ka Àllt
ism¢t a Demokrata PÀrt oldalÀra ahhoz, hogy 1996-ban Clintont ÃjravÀlasszÀk. Ez az
a sz¢les tÀrsadalmi r¢teg, amelynek a b¢re az elmÃlt hÃsz ¢vben nem nûtt, ¢s akik a
tÀrsadalmi egyenlûtlens¢g folyamatos n´veked¢s¢nek k´vetkezt¢ben egyre fokozot-
tabb m¢rt¢kben maradnak le. Clinton az 1992-es kampÀny sorÀn ezekhez a vÀlasz-
tÂkhoz szÂlt, akik àkem¢nyen dolgoznak, betartjÀk a jÀt¢kszabÀlyokat, ¢s m¢gis rosszul jÀrnakÊ.
Ezek a vÀlasztÂk 1994-ben romlÂ helyzet¡k¢rt azonban az immÀr egys¢gesen demok-
rata k¢zben l¢vû kormÀnyt hibÀztattÀk, ¢s meg is sz¡ntett¢k a Kongresszus demokrata
t´bbs¢g¢t.

MÁg a liberÀlis szÀrny a Demokrata PÀrt 1994 utÀni fel¢led¢s¢t alapvetûen a tradi-
cionÀlis demokrata jÂl¢ti politika, fogyasztÂi jogok, k´rnyezet- ¢s munkav¢delem sza-
bÀlyozÀsÀnak megv¢delmez¢s¢vel magyarÀzza, addig az öj DemokratÀk a hangsÃlyt
a kulturÀlis, szociÀlis k¢rd¢sek irÀnyÀba toljÀk el. Az àÃj demokrataÊ ¢rt¢kel¢s szerint
az eln´k Àtfogalmazta az elmÃlt huszon´t ¢v sikeres republikÀnus t¢mÀinak egy r¢sz¢t,
¢s ebben az Ãj megfogalmazÀsban meg is vÀltoztatta azok tartalmÀt. Az eln´k elfogadta,
hogy a csalÀdi, morÀlis ¢rt¢kek ä amelyek erûsÁt¢se a republikÀnus ideolÂgia egyik
alappill¢re ä alapfelt¢telei a sikeres tÀrsadalomnak, de egyben tagadta, hogy ezek az
¢rt¢kek a gazdasÀgi ¢lettûl elszakÁtva kezelhetûk lenn¢nek. Ez az ÀtfogalmazÀs tette
p¢ldÀul lehetûv¢, hogy a àhagyomÀnyos csalÀdi ¢rt¢kekÊ ¢rv¢nyesÁt¢se nev¢ben legi-
timÀlja az Ãj, eg¢szs¢g¡gyi alapÃ fizet¢s n¢lk¡li szabadsÀg orszÀgos bevezet¢s¢t a kong-
resszusi republikÀnusok Àltal k¢pviselt ¡zleti ¢rdekekkel szemben. Az 1996-os kam-
pÀny sorÀn ennek a t´rv¢nynek tovÀbbi kiterjeszt¢s¢t javasolta, azt vetve fel p¢ldÀul,
hogy dolgozÂ sz¡lûk r´vid fizet¢s n¢lk¡li szabadsÀgot vehessenek ki gyermek¡k isko-
lÀztatÀsÀval kapcsolatban.

Az öj DemokratÀk hivatkoznak tovÀbbÀ arra, hogy Clinton eln´k hitel¢t nagyon
megn´velte, hogy 1995 nyarÀn elfogadta a republikÀnusok egyik fû k´vetel¢s¢t, a ki-
egyensÃlyozott k´lts¢gvet¢s sz¡ks¢gess¢g¢t. Az eln´k ezzel bebizonyÁtotta, hogy egy
demokrata is lehet fiskÀlis konzervatÁv, ¢s ebben a szerep¢ben sikeresen tudott tilta-
kozni a republikÀnus pÀrti adÂcs´kkent¢si javaslatok ellen, amelyek amellett, hogy
hozzÀjÀrultak volna a deficit n´veked¢s¢hez, tÃlnyomÂan a tÀrsadalom jobb mÂdÃ
r¢tegeinek kedveztek volna. Az immÀr fiskÀlis konzervatÁv eln´k, aki elfogadta a k´lt-
s¢gvet¢si deficit megsz¡ntet¢s¢nek sz¡ks¢gess¢g¢t gazdasÀgi fellend¡l¢s idej¢n, elle-
nezte a RepublikÀnus PÀrt egyik k´zponti c¢ljÀt, azt nevezetesen, hogy a kiegyensÃ-
lyozott ¢ves k´lts¢gvet¢s elv¢t foglaljÀk az alkotmÀnyba. A Feh¢r HÀz fû ¢rve az alkot-
mÀny kieg¢szÁt¢se ellen az volt, hogy gazdasÀgi recessziÂ eset¢n a kiegyensÃlyozott

1554 ã TÀrnok °va: Washingtoni lev¢l



k´lts¢gvet¢s elm¢lyÁti a vÀlsÀgot, ¢s n´veli a tÀrsadalmi kÀrokat. Ennek a k¢rd¢snek
az erûltet¢se miatt a republikÀnusok a vilÀgvÀlsÀg idej¢n nagy politikai Àrat fizettek,
azonban ennek eml¢ke egyre kev¢sb¢ befolyÀsolja a jelenlegi politikai dialÂgust. 1997
elej¢n a SzenÀtusban a republikÀnusok ism¢telten szavazÀsra bocsÀtottÀk ezt az alkot-
mÀnykieg¢szÁt¢st, amely ebben az esetben sem kapta meg a sz¡ks¢ges k¢tharmados
t´bbs¢get.

Az eln´k elismerte tovÀbbÀ, hogy bizonyos korlÀtokra van sz¡ks¢g az ́ regek nyug-
dÁjÀra ¢s betegbiztosÁtÀsÀra fordÁtott ´sszegek tekintet¢ben, mÀsk¡l´nben a k´lts¢g-
vet¢s egyre nagyobb r¢sz¢t kell e c¢lokra fordÁtani. Ellenezte azonban a cs´kkent¢snek
a republikÀnusok Àltal javasolt m¢rt¢k¢t, k¡l´n´sen a program szerkezeti ÀtalakÁtÀsÀt.
A republikÀnusok Àltal javasolt ama strukturÀlis vÀltoztatÀsok, amelyek megengedt¢k
volna a nyugdÁjasoknak, hogy az ÀltalÀnos betegbiztosÁtÀs helyett bizonyos magÀn-
biztosÁtÀsi konstrukciÂkat vÀlaszthassanak, Clinton szerint az ÀltalÀnos ´regkori be-
tegbiztosÁtÀsi rendszer alÀÀsÀsÀhoz ¢s hosszÃ tÀvon annak elhalÀsÀhoz jÀrultak volna
hozzÀ.

Az eln´k ä mik´zben visszautasÁtotta a j´vedelemadÂ ÀltalÀnos tizen´t szÀzal¢kos
cs´kkent¢s¢t, addig ä bizonyos meghatÀrozott c¢lokra, p¢ldÀul kiemelten a felsûokta-
tÀs c¢ljaira adÂkedvezm¢nyeket javasolt.

UgyanÁgy: az eln´k kooptÀlta, majd a sajÀt k¢p¢re formÀlta a republikÀnusok egyik
leghatÀsosabb politikai t¢mÀjÀt, a bün´z¢s elleni harcot. Ebbe azonban nemcsak a bü-
n´zûk sÃlyosabb b¡ntet¢s¢t ¢rtette bele, hanem a fegyvervisel¢s korlÀtozÀsÀt is ä ami
igencsak ¢rz¢kenyen ¢rintette a fegyverlobbyt, a RepublikÀnus PÀrt egyik legfonto-
sabb ideolÂgiai ¢s anyagi tÀmogatÂjÀt. MÁg annak idej¢n, a ReaganäBush-korszak alatt
a rendûri szervezetek rendszeresen hivatalos tÀmogatÀsukrÂl biztosÁtottÀk a republi-
kÀnus politikusokat, most Clinton ä nem kism¢rt¢kben a fegyvervisel¢s korlÀtozÀsÀ-
nak k´sz´nhetûen ä maga mell¢ ÀllÁtotta a fû rendûri ¢rdekk¢pviseleteket. A bün´z¢s
elleni harc k¢rd¢se egy¢bk¢nt jÂl mutatja az öj DemokratÀk ¢s a tradicionÀlis demok-
ratÀk k´z´tti k¡l´nbs¢get: bÀr a b¡ntet¢s szigorÁtÀsÀnak k´vetel¢s¢vel szemben mind-
kettû a bün´z¢s megelûz¢s¢re teszi a hangsÃlyt, az öj DemokratÀk a bün¡ld´z¢s ha-
t¢konysÀgÀnak n´vel¢s¢t, mÁg a tradicionÀlis demokratÀk a bün´z¢s tÀrsadalmi-gaz-
dasÀgi okainak megsz¡ntet¢s¢t ÀllÁtjÀk elût¢rbe.

Az 1994-es republikÀnus gyûzelem nagy vesztesei az orszÀg legszeg¢nyebb r¢tegei
voltak. MÁg a k´z¢posztÀly sz¢les r¢tegeit segÁtû Àllami jÂl¢ti programok alapvetûen
tÃl¢lt¢k az elmÃlt k¢t ¢v politikai viharÀt, a hatvan ¢ve l¢trehozott roosevelti szeg¢ny-
programok nagy ÀtalakulÀson mentek kereszt¡l. A k´lts¢gvet¢si kiadÀsok cs´kkent¢se
nagym¢rt¢kben koncentrÀlÂdott a szeg¢nyprogramokra. Az ´sszegek cs´kkent¢s¢n
tÃl ä ¢s talÀn ez a legjelentûsebb vÀltozÀs ä a sz´vets¢gi kormÀny t´bb¢ nem garantÀlja
a szeg¢nyek seg¢lyez¢s¢t, ez immÀr az egyes Àllamok feladatÀvÀ vÀlt. Clinton mÀr
1992-ben c¢lul tüzte ki a szeg¢nyprogramok megvÀltoztatÀsÀt, de az eredeti 1992-es
clintoni àÃj demokrataÊ politika szerint a szeg¢nyprogram reformja nem hozott volna
k´lts¢gvet¢si megtakarÁtÀst ä legalÀbbis r´vid tÀvon nem. Eszerint a szeg¢nyek mun-
kaerûpiacon valÂ megjelen¢se ¢s helytÀllÀsa a k´lts¢gvet¢stûl ¢ppens¢ggel a kiadÀsok
n´vel¢s¢t, nem pedig cs´kkent¢s¢t ig¢nyelte volna. PolitolÂgusok k´z´tt nemigen vi-
tatott az, hogy amikor Clinton eln´k 1996 nyarÀn alÀÁrta a szeg¢nyprogramok meg-
vÀltoztatÀsÀnak t´rv¢ny¢t ä amelyet ellenzett mind a k¢pviselûhÀzi, mind a szenÀtusi
demokrata vezetûs¢g ä, ezzel az orszÀg politikai ¢let¢nek konzervatÁv fordulatÀt szen-
tesÁtette. A Demokrata PÀrt liberÀlis szÀrnya szerint 1996 nyarÀra a RepublikÀnus PÀrt
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el¢gg¢ meggyeng¡lt ahhoz, hogy az eln´k politikai vesztes¢g n¢lk¡l kiÀllhatott volna
eredeti reformkoncepciÂja mellett.

A Kongresszus demokrata frakciÂjÀban a tradicionÀlis demokratÀk vannak tÃlnyo-
mÂ t´bbs¢gben, mÁg a Feh¢r HÀzban a dominÀlÂ politikai vonal az öj DemokratÀ-
k¢ lett. A Feh¢r HÀzbÂl ¢s a kormÀnybÂl a liberÀlis vonal legjelentûsebb k¢pviselûi az
1996-os vÀlasztÀsok utÀn kivÀltak. Leon Panetta, George Stephanopoulos, Robert
Reich hely¢t k´z¢putas politikusok foglaltÀk el. A k´z¢putasok Clinton siker¢t egy Ãj
vÀlasztÀsi koalÁciÂ megteremt¢s¢vel magyarÀzzÀk. Eszerint az eln´knek siker¡lt a gaz-
dasÀgi k¢rd¢sekben liberÀlis, a szociÀlis k¢rd¢sekben azonban konzervatÁv àk¢kgall¢-
rosÊ (àblue collarÊ) r¢teget ä az Ãgynevezett Reagan-demokratÀkat ä a RepublikÀnus
PÀrtrÂl levÀlasztania; ezzel egyidejüleg k¢pes volt megszerezni a magasabb j´vedel-
mü ¢s iskolÀzottsÀgÃ k´z¢posztÀlybeli f¡ggetlen elûvÀrosi szavazÂk nagy r¢sz¢t is, akik
ÀltalÀban m¢rs¢kelten konzervatÁv gazdasÀgi n¢zeteket vallanak, de szociÀlis k¢rd¢-
sekben inkÀbb liberÀlisak. Az eln´k nyert az amerikai tÀrsadalom minden j´vedelmi
csoportjÀban, leszÀmÁtva az ¢vi hetven´tezer dollÀr f´l´tt keresûk k´r¢t. Clinton elû-
ret´rt az elûvÀrosokban, amelyek eg¢szen a k´zelmÃltig a republikÀnusok vÀlasztÀsi
bÀzisai voltak, mik´zben megtartotta a hagyomÀnyosan demokrata nagyvÀrosi cent-
rumokat is.

Az 1996-os vÀlasztÀsok sorÀn a nûk tÃlnyomÂ t´bbs¢gben, tizenh¢t szÀzal¢kkal t´b-
ben szavaztak Clinton eln´kre, mint Dole szenÀtorra, ¢s ezzel behozhatatlan elûnyt
adtak az eln´knek. Ezzel szemben a f¢rfiak fele-fele arÀnyban szavaztak a k¢t nagy
pÀrt eln´kjel´ltj¢re. A szavazÂi magatartÀs nemek k´z´tti elt¢r¢se az 1996-os vÀlasz-
tÀsok kiugrÂ jelens¢ge volt, amelynek elemz¢se a RepublikÀnus PÀrt j´vûje szempont-
jÀbÂl az egyik legfontosabb feladat.

Az öj DemokratÀk a Feh¢r HÀz politikai programjÀnak k´z¢putas voltÀt hangsÃ-
lyozzÀk, ¢s ezt tekintik Clinton ÃjravÀlasztÀsa kulcsÀnak. A tradicionÀlis demokratÀk
kiemelik, hogy a republikÀnusok ugyan megtartottÀk t´bbs¢g¡ket a Kongresszusban,
de csak azon az Àron, hogy a republikÀnus k¢pviselûk egy jelentûs r¢sze sorra elhatÀ-
rolta magÀt a RepublikÀnus PÀrt 1994 Âta hirdetett radikÀlis programjÀtÂl. Az Ãjra-
vÀlasztott k¢pviselûk ebben az ¢rtelmez¢sben mandÀtumukat 1996-ban mÀr nem a
sz´vets¢gi kormÀny radikÀlis visszaszorÁtÀsÀra, a jÂl¢ti programok felszÀmolÀsÀra kap-
tÀk meg. Erre legjellegzetesebb p¢lda, hogy a HÀz eln´ke, az 1994-es republikÀnus
forradalom vezetûje, Newt Gingrich, 1996-ban a minimÀlb¢r n´vel¢s¢nek programjÀt
ÀllÁtotta kampÀnya k´z¢ppontjÀba, s tette ezt azok utÀn, hogy a minimÀlb¢r emel¢s¢t
eredetileg m¢g csak szavazÀsra sem akarta bocsÀtani a vezet¢se alatt ÀllÂ K¢pviselû-
hÀzban. A minimÀlb¢r emel¢se 1996 tavaszÀn a Demokrata PÀrt liberÀlis szÀrnyÀnak
gyûzelm¢t jelentette. Ennek a harcnak a jelentûs¢g¢t az öj DemokratÀk annak elle-
n¢re alÀbecs¡lt¢k, hogy az AFLäCIO szakszervezetek Àltal folytatott televÁziÂs kam-
pÀny hatÀsÀra a kongresszusi republikÀnusok egy r¢sze nyilvÀnosan megvÀltoztatta
ÀllÀspontjÀt a k¢rd¢ssel kapcsolatban. K´zv¢lem¢ny-kutatÀsok mutattÀk, hogy a mi-
nimÀlb¢r emel¢s¢t a lakossÀg tÃlnyomÂ t´bbs¢ge tÀmogatta.

Az eln´kvÀlasztÀsi szavazatok nemek szerinti arÀnyai mellett ¢rdemes egy pillantÀst
vetni a kor szerintiekre is. A tizennyolcähuszonkilenc ¢vesek korosztÀlya m¢g nagyobb
arÀnyban szavazott Clintonra, mint a nûk. A fiatalok k´r¢ben az eln´k siker¢t nagy-
m¢rt¢kben k¡l´nb´zû oktatÀs¡gyi programok tÀmogatÀsÀval ¢rte el. A RepublikÀnus
PÀrt befolyÀsÀt az oktatÀsi k¢rd¢sekben az 1996-os kampÀny sorÀn tovÀbb gyengÁtet-
t¢k azok a javaslatok, amelyek t´bbek k´z´tt az OktatÀs¡gyi Miniszt¢rium megsz¡n-
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tet¢s¢t, az egyetemi hallgatÂknak nyÃjtott hitelek felt¢teleinek megvÀltoztatÀsÀt, a ma-
gÀn- ¢s vallÀsi iskolÀk Àllami tÀmogatÀsÀnak bevezet¢s¢t helyezt¢k kilÀtÀsba. Az eln´k
a kampÀny sorÀn a felsûoktatÀs k¡l´nb´zû adÂkedvezm¢nyekkel valÂ kiterjeszt¢s¢nek
programjÀt hirdette meg. A kilÀtÀsba helyezett program Àt¡tû n¢pszerüs¢g¢t magya-
rÀzza, hogy az elmÃlt hÃsz ¢v b¢rstatisztikÀi szerint csupÀn a felsûfokÃ k¢pzetts¢ggel
rendelkezûk voltak k¢pesek a reÀlb¢rek cs´kken¢s¢t elker¡lni. Felm¢r¢sek szerint a
vÀlasztÂk nagy r¢sze az oktatÀs k¢rd¢s¢nek rendez¢s¢t tartotta az orszÀg elûtt ÀllÂ egyik
legfontosabb feladatnak.

Az 1996-os kampÀny azt mutatta, hogy azok a t¢mÀk, amelyek a hetvenes ¢vek Âta
vonzalmat ¢bresztettek a RepublikÀnus PÀrt irÀnt, mÀra elvesztett¢k varÀzserej¡ket.
A RepublikÀnus PÀrt sem ker¡lt ki a vÀlasztÀsokbÂl kev¢sb¢ megosztottan, mint a De-
mokrata PÀrt. A reagani koalÁciÂ, amely a gazdasÀgi ¢s a kulturÀlis konzervatÁvokat
k¢pes volt egy nagy tÀborba ´sszefogni, sz¢tesett. Reagannek siker¡lt a liberÀlis Àllam
korlÀtozÀsÀnak programjÀval megszereznie mind az adÂk ¢s a regulÀciÂk cs´kkent¢-
s¢nek ¢s ÀltalÀban a laissez faire gazdasÀgi politikÀjÀnak hÁveit, mind pedig az Ãgy-
nevezett kulturÀlis konzervatÁvokat, akik a liberÀlis Àllam programjait okoltÀk az or-
szÀg erk´lcsi vÀlsÀgÀ¢rt. A k¢t tÀbor k´z´tti egys¢g nagym¢rt¢kben ¢p¡lt a k´z´s el-
lens¢g ä a liberÀlis Àllam ä elleni harcra, s kev¢sb¢ valaminû pozitÁv programra. A gaz-
dasÀgi konzervatÁvok jelentûs r¢sze nemcsak gazdasÀgi, hanem a szociÀlis-kulturÀlis
k¢rd¢sekben is libertÀrius n¢zeteket vall. Ezzel szemben a kulturÀlis konzervatÁvok az
Àllam hatalmÀt ¢s tekint¢ly¢t szÁvesen hasznÀlnÀk fel sajÀt vallÀsi, oktatÀsi, erk´lcsi c¢l-
jaik el¢r¢s¢re. A k¢nyszerü hÀzassÀg a RepublikÀnus PÀrt k¢t nagy vÀlasztÂblokkja k´-
z´tt ÀllandÂ sÃrlÂdÀsokat eredm¢nyezett, ¢s ez volt az, ami mÀr Bush eln´k bukÀsÀhoz
is hozzÀjÀrult.

A RepublikÀnus PÀrton bel¡li nagy belsû ellent¢teket jÂl reprezentÀljÀk a nûi sza-
vazatok elemz¢se k´r¡li vitÀk. Dole szenÀtor a nûk 37%-Ànak szavazatÀt nyerte el,
szemben Clinton 54%-os arÀnyÀval. A nûk ¢s a f¢rfiak elt¢rû magatartÀsa mÀr a nyolc-
vanas ¢vek Âta megfigyelt jelens¢g, de d´ntû m¢retüv¢ a '96-os vÀlasztÀsok sorÀn vÀlt.
Clinton eln´k kampÀnya hatÀrozottan c¢lba vette a nûi szavazatok megszerz¢s¢t.

A RepublikÀnus PÀrt vezetûs¢ge elismeri, hogy a nûi szavazÂk ilyen m¢rt¢kü elvesz-
t¢se alÀÀssa a pÀrt eln´ki ambÁciÂit. A nûk tÀmogatÀsÀnak cs´kken¢s¢¢rt a RepublikÀ-
nus PÀrt gazdasÀgi k¢rd¢sekben konzervatÁv szÀrnya a kulturÀlis konzervatÁv blokkot
¢s annak a pÀrton bel¡li n´vekvû befolyÀsÀt hibÀztatja. A RepublikÀnus PÀrton bel¡l
egyre nagyobb szerepet jÀtszik az Ãgynevezett kereszt¢ny jobboldal, ¢s ezen bel¡l ki-
ugrÂ szerepe van a nagy mozgÂsÁtÂerûvel rendelkezû Kereszt¢ny KoalÁciÂ nevü moz-
galomnak. A Kereszt¢ny KoalÁciÂ a tÀrsadalom morÀlis vÀlsÀgÀt, a vÀlÀsok ¢s hÀzassÀ-
gon kÁv¡l sz¡letett gyerekek, tovÀbbÀ az abortuszok szÀmÀnak n´veked¢s¢t, a k´zbiz-
tonsÀg romlÀsÀt, a bün´z¢s terjed¢s¢t, a szexuÀlis erk´lcs´k romlÀsÀt politikai eszk´-
z´kkel kÁvÀnja orvosolni. A kereszt¢ny jobboldal, amely elsûsorban fundamentalista
protestÀns mozgalom, harcol az abortusz t´rv¢nyen kÁv¡l helyez¢s¢¢rt, az Àllami is-
kolÀkban az imÀdkozÀs bevezet¢s¢¢rt, a vallÀsi iskolÀk Àllami tÀmogatÀsÀ¢rt, a Terem-
t¢s elm¢let¢nek a darwinizmussal egyen¢rt¢kü tudomÀnyos elm¢letk¢nt valÂ oktatÀ-
sÀ¢rt, a homoszexualitÀs t´rv¢nyen kÁv¡l helyez¢s¢¢rt. Ahogy a RepublikÀnus PÀrton
bel¡l a Kereszt¢ny KoalÁciÂ befolyÀsa nûtt, Ãgy vÀltotta ki ez a program a szavazÂk
nagy r¢sz¢nek az ellenszenv¢t. A RepublikÀnus PÀrton bel¡l a nûi szavazÂk egy r¢sze
ennek a programnak a hatÀsÀra fordult el Dole szenÀtortÂl. HasonlÂ hatÀst vÀltott ki
a fegyverlobby is, amely szinte kizÀrÂlag a RepublikÀnus PÀrtot tÀmogatta, ¢s el¢rte,
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hogy az 1994-es vÀlasztÀsok utÀn a republikÀnus t´bbs¢gü K¢pviselûhÀz napirendre
tüzze a Clinton Àltal elûzûleg elfogadtatott ¢s nagy n¢pszerüs¢gnek ´rvendû fegyver-
visel¢si korlÀtozÀsok visszavonÀsÀt.

A kulturÀlis konzervatÁvok azonban eltÃlzottnak tartjÀk a nûi szavazatok elveszt¢-
s¢nek ezt a magyarÀzatÀt. Arra hivatkoznak, hogy ama republikÀnus politikusok sem
nyert¢k meg nagyobb arÀnyban a nûi szavazatokat, akik ugyan fiskÀlis konzervatÁvok,
de akik m¢rs¢kelt vagy liberÀlis n¢zetet vallottak a szociÀlis k¢rd¢sekben. °rvel¢s¡k
egyik sokat emlegetett p¢ldÀja a RepublikÀnus PÀrt egyik Ãj sztÀrjÀnak, William Weld-
nek, Massachusetts Àllam kormÀnyzÂjÀnak az esete, aki szenÀtorjel´ltk¢nt megbukott
1996-ban, ¢s aki t´bbek k´z´tt tÀmogatta a homoszexuÀlisok ¢s mÀs kisebbs¢gek jo-
gainak v¢delm¢t ¢s a nûknek az abortuszhoz valÂ jogÀt.

ValÂban, a k´zv¢lem¢ny-kutatÀsok mÀr 1996 elej¢n mutattÀk, hogy a kongresszusi
republikÀnusok n¢pszerüs¢ge ä k¡l´n´sen a nûk k´r¢ben ä a kormÀny ideiglenes be-
zÀrÀsakor katasztrofÀlisan leesett, ¢s ezt a vÀlasztÀsi ¢v folyamÀn mÀr nem siker¡lt
visszafordÁtani. A nyugdÁjasok gazdasÀgi biztonsÀga, a k´rnyezetv¢delem ¢s az oktatÀs
k¢rd¢se mind-mind nagy szerepet jÀtszott abban, hogy a nûk nagy t´bbs¢ggel szavaz-
tak demokrata eln´kjel´ltre ¢s kongresszusi k¢pviselûkre.

A republikÀnus eln´kjel´lt gazdasÀgi programja sem vÀltoztatta meg 1996 sorÀn a
vÀlasztÀsi harc dinamikÀjÀt. Dole szenÀtor gazdasÀgi programjÀnak egyik legfonto-
sabb eleme a j´vedelemadÂ rÀtÀjÀnak 15%-os ÀltalÀnos cs´kkent¢se volt. Ez a prog-
ram, amelyhez hasonlÂ 1980-ban ¢s 1984-ben Ronald Reagan szÀmÀra m¢g els´prû
sikert hozott, 1996-ra mÀr elvesztette hitel¢t. A vÀlasztÂk eddigre k¢telked¢ssel fogad-
tÀk az Ãgynevezett supply-side elm¢letet, amely szerint a j´vedelemadÂ cs´kkent¢se
a gazdasÀgi n´veked¢s felgyorsulÀsÀt eredm¢nyezi, ¢s azt Ág¢ri, hogy a nagyobb gaz-
dasÀgi aktivitÀsbÂl szÀrmazÂ t´bblet-adÂbev¢tel d´ntû m¢rt¢kben kÀrpÂtolni fogja a
k´lts¢gvet¢st az alacsonyabb adÂrÀta okozta adÂkies¢s¢rt. (Ez a n¢zet sohasem vÀlt Àl-
talÀnosan elfogadott k´zgazdasÀgi elm¢lett¢.) A vÀlasztÂk 1996-ban mÀr nem hitt¢k
el, hogy egyszerre lehet adÂt is ¢s a deficitet is cs´kkenteni.

A vita az Àllam szerep¢rûl 1996 ûsz¢n ä legalÀbbis Àtmenetileg ä nyugvÂpontra ju-
tott. Az eln´k kism¢rt¢kü, konkr¢t ä p¢ldÀul oktatÀsi c¢lÃ ä adÂkedvezm¢nyeit a vÀ-
lasztÂk hitelesebb programnak tartottÀk, mint a j´vedelemadÂ jelentûs ÀltalÀnos cs´k-
kent¢s¢t. Ez ideolÂgiai fordulatot jelentett az adÂk ÀltalÀnos megÁt¢l¢s¢ben. A k´zhan-
gulat vÀltozÀsÀt mutatja, hogy Reagan 1981-ben eln´ki beiktatÂ besz¢d¢ben m¢g azt
mondta, hogy à...az çllam nem nyÃjt megoldÀst a probl¢mÀinkra, a probl¢ma maga az
çllam...Ê. Erre utalva ¢s ezzel szembeÀllÁtva Clinton mÀsodik beiktatÀsi besz¢d¢ben,
1997-ben Ágy fogalmazott: à...nem az çllam a probl¢ma, ¢s nem az çllam a megoldÀs... de
amikor [az çllam] az emberek ¢rdek¢ben fel tud l¢pni, akkor az çllam tegyen inkÀbb t´bbet ¢s
ne kevesebbetÊ. Clinton eln´k mÀr 1996 folyamÀn elismerte, hogy a nagy Àllam korszaka
lejÀrt, de ugyanakkor megv¢dte a republikÀnus Kongresszus tÀmadÀsaitÂl a mÀr l¢te-
zû nagy Àllami jÂl¢ti programokat, valamint a szÀzad jelentûs k´rnyezetv¢delmi, mun-
ka¡gyi ¢s eg¢szs¢g¡gyi szabÀlyozÀsait. Elismerte, hogy egy kisebb, hat¢konyabb, ru-
galmasabb k´zponti b¡rokrÀciÀra van sz¡ks¢g, de hangsÃlyozta az aktÁv Àllam sz¡k-
s¢gess¢g¢t. Ezzel implicite megÁg¢rte, hogy Ãj nagy jÂl¢ti programot nem fog kezde-
m¢nyezni. Ugyanakkor az eln´k a kampÀny sorÀn Ãjabb, bÀr kis l¢pt¢kü Àllami prog-
ramok ¢s szabÀlyozÀsok k´rvonalait vÀzolta fel, amelyek a munkavÀllalÂk szÀmÀra az
Ãj informÀciÂs korszak nemzetk´ziv¢ vÀlÂ gazdasÀgÀhoz alkalmazkodÀs megk´nnyÁ-
t¢s¢t Ág¢rik a vÀllalati le¢pÁt¢sek ¢s a stagnÀlÂ b¢rek idej¢n.
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Az 1996-os vÀlasztÀsok az orszÀg vÀlasztÂinak megosztottsÀgÀt mutattÀk, ¢s meg-
hagytÀk a k¢t ¢vvel korÀbban l¢trej´tt hatalmi struktÃrÀt Washingtonban. Egyik pÀrt
sem tett szert d´ntû t´bbs¢gre, ¢s egyik sem dominÀlja a politikai dialÂgust. Egyelûre
csak a k¡l´nb´zû kongresszusi kivizsgÀlÀsok mutatjÀk a felszÁn alatti fesz¡lts¢geket.
BÀr az orszÀg polarizÀlÂdott, ¢s a Kongresszusban a k´z¢putas politikusok szÀma je-
lentûsen megcsappant, a rendkÁv¡l kiegyenlÁtett erûviszonyok miatt m¢gis a m¢rs¢kelt
politikai irÀnyvonal erûs´d´tt meg. Kedvez ennek a tendenciÀnak a rendkÁv¡l erûs
gazdasÀg, az alacsony munkan¢lk¡lis¢g ¢s inflÀciÂ, valamint a gyors gazdasÀgi n´ve-
ked¢s eredm¢nyezte cs´kkenû deficit. Az 1997-es ¢v elej¢n uralkodÂ egy¡ttmük´d¢si
k¢szs¢get jÂl jellemzi a Feh¢r HÀz ¢s a kongresszusi republikÀnus vezetûs¢g k´lts¢g-
vet¢sikeret-megÀllapodÀsa, amelynek sorÀn mindk¢t f¢l m¢rs¢kelt programmal Àllt
elû, ¢s a jÂ gazdasÀgi adatokra valÂ hivatkozÀssal ebbûl viszonylag keveset volt k¢ny-
telen feladni. Minden jel arra mutat, hogy a republikÀnus forradalom elvesztette len-
d¡let¢t, de a demokratÀk Àltal vÀrt Ãj progresszÁv korszak sem k´sz´nt´tt be.

Lackfi JÀnos

AZ EL°GEDETLENS°G DALA

Hogyha le¡ltem, Àllni vÀgyom,
Hemperegni vetetlen Àgyon,
Ha elindultam, megpihenni,
Ha megpihentem, menni, menni.

B´jtre vÀgyom, ha van mit ennem.
Koplalok? Enni lenne kedvem.
RÀgyÃjtani, ha nincs dohÀnyom,
Ha ¢ppen van: leszokni vÀgyom.

Ha van lakÀsom, mÀs lakÀsra,
Mindig csak egyre: mÀsra, mÀsra.
Lesn¢k idegen asszonyokra,
S hogy futn¢k tûl¡k iszonyodva!

Van ¢letem, de vonz a mÀs¢,
Lenn¢k N. PÀl vagy X. TamÀsn¢.
Lenn¢k s¡ndisznÂ, kurta lÀbon,
ºres palack vagy csonka vÀrrom.

Kifel¢ vÀgyom ¢n e l¢tbûl,
N¢zni, amÁg temploma sz¢tdûl,
Befel¢ vÀgyom ¢n e l¢tbe,
S onnan lesni, hogy forr a L¢the...




