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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Az USA a félidős 
választások után: melyek a legfontosabb tanulságok és következmények?”

Csizmazia Gábor 

A 2018-as amerikai félidős választások végkimenetelének megítélése 
vegyesnek mondható. Egyrészt a történelmi tapasztalatokkal összhangban 
a demokraták visszavették többségüket a Képviselőházban, míg a válasz-

tásra kiírt helyek kedvező szórása révén a republikánusok növelték többségüket 
a Szenátusban. Így előbbiek hozták a kötelező győzelmet, utóbbiak pedig sikeres 
kampányt folytattak helyzetük minél kedvezőbb megőrzéséért. Másrészt mindezt a 
közvélemény-kutatások is többé-kevésbé pontosan előre jelezték, javítva a 2016-os 
elnökválasztás során csorbát szenvedett megítélésükön. Végül, bár a megosztott 
Kongresszus egyszerre könnyíti és nehezíti a Trump-adminisztráció mindennap-
jait, az elnök szintén elégedett volt az eredménnyel.Noha a félidős választások 
elsődleges politikai következményei érződnek majd a törvényhozásban várható 
költségvetési vitákban, bizottsági vizsgálatokban, valamint bírói és kabineti kineve-
zésekben, néhány tanulság a jövőre nézve már most levonható. Az elmúlt hónapok 
rávilágítottak az amerikai társadalom politikai aktivitásának erősödésére. Egyrészt 
a hagyományosan alacsony részvételt generáló félidős választásokon idén közel 
114 millió szavazó voksolt, ami 1966 óta rekordmagas, 48,4%-os részvételt jelent. 
Másrészt bár hiányzott az amúgy is valószínűtlen „piros hullám”, az ellenzék ál-
tal áhított „kék hullám” pedig vitatható, a választásokat elmosta a „zöld hullám”. 
A 2018-as volt ugyanis az egyik legdrágább félidős választás: 2017. január és 2018. 
november között körülbelül 4,7 milliárd dollárt sikerült kampánycélokra költeni. 
Ez főleg demokrata oldalon érződött, jóllehet megkérdőjelezhető eredményesség-
gel. A legékesebb példát erre Beto O’Rourke adta. A texasi demokrata szenátorjelölt 
kampánya közel 70 millió dollárba került, ám ezzel csak megszorongatni tudta a 
végül győztes Ted Cruz szenátort. Szintúgy vitatható a fősodratú média közbenjárá-
sának eredményessége. 

Ez utóbbi felveti Trump elnök mozgósító erejének kérdését. A félidős választá-
sok hivatalosan a Kongresszusról szólnak, ám az elnök és pártja értékeléseként 
is értelmezhetőek. Jelen esetben ez különösen igaz. Az amúgy is megosztó sze-
mélyiségnek számító Donald Trump kifejezetten tudatosította ezt az olvasatot, mi-
közben aktívan járta az országot, kampányát pedig részben megosztó témákra és 
retorikára építette. Elvileg büszkélkedhetett volna az adminisztráció félidős bizo-
nyítványával, a 3,5%-os gazdasági növekedéssel vagy a mindössze 3,7%-os mun-
kanélküliségi rátával. Az elnök és stábja azonban rájött arra, hogy ez önmagában 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46102723
https://www.fec.gov/data/advanced/?tab=spending
https://www.washingtonpost.com/politics/despite-record-spending-2018-midterms-highlighted-limits-of-campaign-cash/2018/11/07/4ded1e34-e12e-11e8-ab2c-b31dcd53ca6b_story.html?utm_term=.de9c496bbe7c
https://thehill.com/hilltv/rising/415485-mainstream-media-criticism-of-trump-mobilized-gop-vote-says-conservative
http://time.com/5446188/donald-trump-midterms-results-reaction/
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nem elég a szövetségi kormányzatot és a republikánusokat értékalapon támadó 
demokratákkal szemben, ezért Trump nyomatékosan vitatémává tette többek közt 
az illegális bevándorlás kérdését. E kommunikációs stratégia megítélése konzer-
vatív oldalon is eltérő volt, tekintve, hogy az elnök helyenként eltúlzott kijelentései 
és döntései a demokrata szavazókat is feltüzelték. Beszédes, hogy Trump össze-
sen 75 jelöltet támogatott (köztük 36 jelöltért kampányolt is), s mindezt jobbára a 
bázisszavazók körében tette sikeresen (21 jelölt győzelmét elősegítve). 

Ez azt is jelenti, hogy Donald Trumpnak a megosztó retorika mellett is vannak 
elkötelezett hívei, amit viszonylag alacsony, ám stabilnak mondható 41-42%-os 
országos népszerűségi indexe is jelez. A Trump-hatás ellenzéki visszhangjaként 
nemcsak a női jelöltek száma ugrott meg (101 képviselőnő győzelmét hozva), 
hanem a Demokrata Párt korábbi főáramlatától távolabb álló politikusok is reflek-
torfénybe jutottak. Az amerikai társadalom megosztottságával párhuzamosan 
tehát a pártpolitika is jobban polarizálódott, növelve a liberális-konzervatív ideo-
lógiai szakadékot. Mindez egy továbbra is intenzív és durva politikai vitát vetít 
elő a 2020-as elnökválasztásra. Donald Trump és Nancy Pelosi egyaránt kifejezte 
szándékát a nemzet egyesítésére, ám a fentiek tükrében a politikai adok-kapok 
nemcsak Washingtonban, hanem országszerte kódolva van. 

Glant Tibor

A magyarhoz hasonlóan az amerikai kultúrát is permanens választási kam-
pányban tartja a politikailag aktív szerepet játszó, magát „függetlennek” 
és a „negyedik hatalmi ágnak” nevező média. A két nagy buborékról és az 

ezekhez kapcsolódó visszhangkamrákról már 2016-ban sok szó esett a magyar 
sajtóban is. Ennek tükrében érdemes előzetesen értékelni a november 6-i ameri-
kai félidős választások eredményeit.

A választást mindkét visszhangkamra „életünk legfontosabb” választásának 
nevezte, és ennek megfelelően mozgósított. A részvételi arány rekordmagassá-
gú volt: 49%, mintegy 113 millió állampolgár. (Az elnökválasztások alkalmával 
50–60% között mozog a részvételi arány, a félidősök során 40–45% körül.) 
És természetesen mindkét oldal meg is nyerte azt. Valójában a következő történt: 
a „nagy kék hullámot” váró demokraták minimum 30 helyet elvettek a republiká-
nusoktól a Képviselőházban, és többséget szereztek (225/435). A Szenátusban a 
republikánusok legalább 3 hellyel növelték a többségüket (52/100). 49 államban 
tartottak kormányzóválasztást: a demokraták 7 helyet javítottak, de az arány így is 
26-23 a republikánusok javára. 

A „mindenki nyert” helyzet azt eredményezi, hogy a Kongresszus megosztott 
lesz, és ennek megfelelően továbbra sem várhatunk érdemi törvényalkotást, mert ah-
hoz mindkét ház támogatása kellene. A Trump ellen tervezett alkotmányos felelős-
ségre vonást (impeachment) a Képviselőház megszavazhatja ugyan, de a Szenátus 

https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2018/11/07/trump-endorsed-75-candidates-in-the-midterms-how-did-they-fare-on-election-day/
https://www.ft.com/content/aa8ea100-e27b-11e8-a6e5-792428919cee
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nem fogja. A helyzet tehát nem változott: az elnököt csak a republikánusok tudják 
eltávolítani, ők viszont nyilvánvalóan nem akarják. A szenátusi többség növelé-
se viszont azt jelenti, hogy a felsőházi bizottságokban marad az immár stabil 
republikánus többség. Így ha például újabb bírói szék üresedik meg a Legfelső 
Bíróságban, ismét Trump jelöltje fog bekerülni, függetlenül attól, hogy a jelöltet 
ki mivel (és mennyire megalapozottan) vádolja meg.

Rövid elemzésünk második felében nézzünk két érdekes narratívát a választá-
sok kapcsán! A mainstream amerikai média kedvenc narratívája az, hogy a demok-
raták multikultik, a republikánusok pedig rasszisták. Ezt erősítette tovább az az itt-
hon is alaposan megfuttatott hír, hogy demokrata színekben nyert egy sor női jelölt, 
és hogy köztük hány valójában úttörő: eddig 84 nő volt a legtöbb, most legalább 
85 lesz; két őslakos indián nő is bejutott, ráadásul egyikük leszbikus is; illetve demok-
rata színekben jutott be a Kongresszusba az első szomáliai–amerikai és az első pa-
lesztin–amerikai képviselőnő is. Az amerikai sajtóból szinte szó szerint átvett cikkek 
végkicsengése az volt, hogy bezzeg a republikánusok… Allie Stuckey a Townhallba írt 
november 8-i cikkéből („White Women Don’t Need Your Saving”) megtudhatjuk, hogy 
az Arizonában még eldöntetlen szenátusi választás republikánus jelöltje Martha 
McSally, a légierő ezredese, Kay Ivey lett Alabama állam első kormányzónője, Kim 
Young pedig az első koreai–amerikai képviselőnő a törvényhozásban. Ez után joggal 
teszi fel a kérdést, hogy ők is biztos, hogy „genderárulók”, és nem egyszerűen csak 
más elveket valló amerikaiak, akiket nem kellene durván sértegetni?

A másik narratív bomba még a választás előtt (október 10-én) robbant, amikor 
a The Atlantic beszámolt a „Rejtett törzsek” (Hidden Tribes) kutatás eredményei-
ről: a PC-t (politikai korrektséget) az amerikai társadalom döntő többsége (70%-a) 
elutasítja, és csak a 8% progresszív szélsőség támogatja. Az amerikai társadalom 
két szélsősége („wings”: a jobboldaliba beleszámolja a moderált konzervatívokat 
is) között a „kimerült többség” (67%) arra vár, hogy ne osztály- és genderharcos, 
ideológiai töltetű narratívákkal bombázzák. Ezt hiába teszi. A 2018-as időközi 
választás egyértelműen igazolta, hogy a két buborék továbbra sem ér össze, és 
hogy egyik a másikba csak a saját tábort elborzasztva mozgósító soundbyte-
okért nyúl át. Trump csürhének („mob”) nevezi a balos tüntetőket, a CNN pedig 
nem engedi kimondani az „M szót”. Abban viszont mindkét tábor egyetért, hogy 
Amerikában „hideg polgárháború” dúl. A 2018-as választás sem a megoldás irá-
nyába mozdította el az amerikai társadalmat.

Pálmai Zsolt

A félidős választások eredményeként Trump elnök most fog igazán szembe-
sülni azzal, hogy milyen az Egyesült Államokat kormányozni. A képviselőházi 
többség megszerzésével a demokraták ugyanis szinte kedvük szerint 

állhatják útját a Republikánus Párt törvényalkotási terveinek, számos új mó-
don nehezíthetik meg az elnök életét és a 2020-as újraválasztás felé vezető 
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útját, illetve tematizálhatják a közbeszédet egy számukra kedvezőbb irányba. 
Minden spin ellenére a félidős választás sokkal inkább a kékek győzelme volt, mint 
az elnök pártjáé, de a sikert valóban inkább elszórt, mérsékelt lépések összessége-
ként kell elképzelni, mint hangos asztalra csapásként.

Ezek a lépések közel sem garantálják, hogy 2020-ban akár csak a Fehér Házat 
képes lesz megszerezni a Demokrata Párt, de határozottan ráerősítenek arra a be-
nyomásra, hogy az idő nekik dolgozik. Már a 2016-os elnökválasztás vizsgálata-
kor is látszottak azok a vonalak, amelyek mentén a mai amerikai társadalomban 
elválnak a pártpreferenciák: a republikánusok egyre inkább csak a diploma nélküli, 
idősödő, vidéki fehér lakosságra támaszkodhatnak (bár az ő földrajzi eloszlásuk 
kifejezetten kedvez Trumpéknak), ez pedig a többi csoport növekedése miatt – 
az ország egyre sokszínűbb, egyre többen végeznek egyetemet, egyre többen köl-
töznek városokba – mind sürgetőbb kihívást jelent a párt számára.

Jól tükrözik ezt a Kongresszus piros-kék felosztásán túlmutató részletek. Több 
állam választói a történelem során először kértek fel nőt és kisebbségi jelöltet kép-
viselőnek, szenátornak és kormányzónak – közülük ráadásul többen markánsan 
baloldali ígéretekkel kampányoltak (a jövedelem- és vagyonegyenlőtlenségeket 
enyhíteni hivatott adópolitika, megfizethetőbb egészségbiztosítás és felsőok-
tatás). Arkansas és Missouri megszavazta a minimál-béremelést; Michigan, 
Missouri és Utah csatlakozott a marihuánaszabályozás enyhítését elfogadó 
államok sorához; Florida pedig nagyjából másfél millió börtönviselt lakosának 
adta vissza a szavazati jogot, ami egyébként szintén a demokraták számára je-
lenthet előnyt a mostanában inkább a republikánusok felé húzó ingaállamban. 
Ezek egyenként aligha tűnnek eget rengető változásnak, de a hasonló referen-
dumok minimum segítenek felmérni, hogy a választók a pártpolitika szintjén túl 
milyen ügyekért mennyire és milyen irányba hajlandóak megmozdulni.

Egyelőre azonban a demokratáknak egy viszonylag szerény alsóházi több-
séggel kell beérniük. Tevékenységük egy részében minden bizonnyal az el-
nök vitatott ügyeire fognak fókuszálni, előkészítendő a 2020-as kampányt. 
Vizsgálhatják például Trump pénzügyeit, és bekérhetik azokat az adóbevallá-
sokat, amelyeket az elnök és pártja egyaránt igyekezett távol tartani a kíváncsi 
szemekről. Ezekkel összefüggésben már eddig is születtek a Trump család üzleti 
machinációinak árnyoldalát feltáró cikkek, és ahogy azt, a 2012. szeptember 11-i 
bengázi terrortámadás részleteit feltárni hivatott bizottság munkájának hála, 
megtudtuk, az ilyen vizsgálatoknak nem kell feltétlenül az eredeti célkitűzés 
szempontjából komoly eredményeket felmutatniuk, hogy a politikai ellenfél 
számára roppant káros dolgok kerüljenek a hírfolyamba, például Hillary Clinton 
magánszerver-használatáról.

A demokraták emellett minden bizonnyal útját állják majd az olyan republiká-
nus törekvéseknek, mint az Obamacare néven elhíresült egészségbiztosítási tör-
vény eltörlése, a további jelentős adócsökkentések, illetve a szociális juttatások 
megnyirbálása. Ezeken túl azonban a Nancy Pelosi által vezetett új képviselőhá-
zi többség már jelezte, hogy keresni fogják a lehetőséget az együttműködésre 
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Trump pártjával olyan kérdésekben, mint az infrastrukturális fejlesztések (melyek 
szükségességében egyetértenek a pártok), a választási rendszer és a kampány-
finanszírozás reformja – mely bár egybecseng Trump „mocsár lecsapolására” 
vonatkozó ígéreteivel, a gyakorlatban sokkal inkább a demokraták ügye – vagy a 
bevándorlás.

Tekinttettel azonban arra, hogy a félidős választási kampányban az elnök a 
kormánya által elért eredmények (például a gazdaságélénkítés) hangsúlyozása 
helyett inkább a konfliktuskeresést választotta, kérdéses, hogy Trump mennyire 
lesz partner mindebben. Könnyen elképzelhető, hogy a kompromisszumra való 
törekvés helyett a megerősödött ellenzéket inkább obstrukcionista bűnbaknak 
fogja használni, és erre alapozza újraválasztási kampányát. Bár hosszú távon 
ellene dolgoznak a fent említett társadalmi folyamatok, két év múlva még köny-
nyen bejöhet a mára roppant népszerűtlenné vált Kongresszussal való szembe-
helyezkedés.

Péczeli Anna

Az amerikai időközi választásokra 2018. november 6-án került sor, nagyjából 
két évvel Donald Trump elnöki beiktatását követően, így az eredmé-
nyek egyfajta közvélemény-kutatást is elénk tárnak az elmúlt két év 

teljesítményének megítéléséről. Az időközi választások során az amerikai 
szavazópolgárok döntöttek a Képviselőház mind a 435 helyéről, a szenátusi 
helyek egyharmadáról (ebben az esetben 33+2 helyről), 39 kormányzói helyről, 
és számos helyi tisztségviselő, törvényhozó is versenyben volt. A választási 
közvetítésekből is jól látszódott, hogy az eredményeket leginkább meghatározó 
kulcskérdések az egészségügy, a bevándorlás, az erőszakos bűncselekmények 
megfékezése, az adóreform és a kereskedelem voltak.

A demokraták szempontjából nagy győzelmet jelentett, hogy visszasze-
rezték a képviselőházi többséget, amit várhatóan (komoly kihívó hiányában) 
ismét Nancy Pelosi fog majd vezetni. Emellett a demokraták hét új államban sze-
rezték meg a kormányzói széket. A republikánusoknak és személyesen Donald 
Trumpnak fontos siker volt, hogy megtartották a Szenátust és növelték több-
ségüket (annak ellenére, hogy az előzetes várakozások szerint a demokraták-
nak a Szenátusra is jó esélyeik voltak). A 2016-os kampánnyal szemben nagy 
különbséget jelentett, hogy Donald Trump sokkal jobban belefolyt a Republi-
kánus Párt képviselőinek és szenátorainak kampányába, és számos ütközőál-
lamban személyesen kampányolt a választások előtti napokban, ami legtöbb 
esetben pozitív eredményt hozott a jelölteknek (az Egyesült Államok déli határa 
felé tartó menekültkaraván és az ezzel kapcsolatos félelemkeltés stratégiája 
jól működött a republikánusoknak). Érdekesség volt továbbá, hogy az időkö-
zi választásokhoz mérten az átlagnál drágább volt az egész kampány, és na-
gyobb volt a választói részvétel. A nők és a harminc év alattiak körében elsöprő 
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győzelmet arattak a demokraták, az új törvényhozás összetételében is soha nem 
látott számban lesznek női politikusok, illetve először a történelemben két musz-
lim és két amerikai őslakos női képviselő is bekerült a Kongresszusba. 

Az eredmények tükrében a következő két év valamivel nagyobb elszámolta-
tást jelent a Fehér Ház számára, és Donald Trumpnak mindenképpen nehezebb 
lesz majd keresztülvinnie akaratát a törvényhozáson. Ennek kapcsán rögtön a 
választások másnapján a legtöbb lap a címoldalon számolt be arról, hogy az 
elnök kérésére Jeff Sessions igazságügyi miniszter beadta lemondását, ami ko-
moly kérdéseket hagy nyitva Trump 2016-os választási kampánya és az állítóla-
gos orosz együttműködés körüli nyomozásban. A demokraták legfőbb napirendi 
pontjai között éppen az elnök 2016-os választási kampányának kivizsgálása, il-
letve a Fehér Ház bevándorlási, oktatási és egészségügyi politikájának felülvizs-
gálata áll. A demokraták már a választásokat megelőzően munkatervet dolgoz-
tak ki a meghallgatásokra és a kivizsgálás gyorsítására. Nem meglepő, hogy a 
választások másnapján Trump és számos vezető republikánus politikus hadat 
üzent a demokratáknak, azt azonban még nem tudni, hogy ténylegesen mennyire 
fog ez a következő két év az elnök elleni nyomozásról szólni.

A november 6-ai választások összességében jól mutatták az Egyesült Álla-
mokon belül meghúzódó és egyre mélyülő társadalmi ellentéteket. A demokraták-
nak sikerült olyan 2016-ban Trumpra szavazó republikánus államokban képvise-
lői helyeket szerezni, ahol a műveltebb, egyetemet végzett felső középosztálybeli 
rétegek nyíltan kritizálták az elnök politikai programját, ugyanakkor áttörhetetlen 
falba futottak bele a szenátusi helyek esetében. A szenátusi csatákban ennek 
ellenére új demokrata csillagok tűntek fel, többek között Beto O’Rourke texasi 
szenátorjelölt, aki a 24 éve tartott republikánusbástya-államban először volt 
képes megszorongatni ellenfelét és nyílttá tenni a versenyt. Elemzők szerint a 
rekordösszegeket (70 millió dollár) összekampányoló Beto könnyen lehet, hogy 
2020-ban beszáll majd a demokrata elnökjelöltségért folyó párharcba is.
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