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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Lesz-e fegy-
vertartási reform az Amerikai Egyesült Államokban?”

Baranyi Tamás

A címben feltett kérdésre a rövid válasz, hogy szinte biztos, hogy nem. A hosszabb 
válaszhoz azt kell figyelembe venni, hogy egyrészt az Egyesült Államokban 
egészen másképp viszonyulnak a lőfegyvertartáshoz, mint más fejlett orszá-

gokban, másrészt pedig a kérdés egyértelműen republikánus–demokrata alapon 
osztja meg a szavazókat, s jelenleg a törvényhozás mindkét házában republikánus 
többség van.

„Az Egyesült Államokat nem lehet megszállni, mert minden fűcsomó mögött 
ott rejtőzik egy puska.” Nem biztos, hogy tényleg elhangzott a japán Jamamoto 
Iszoroku tengernagynak tulajdonított mondás, de biztos, hogy igaz. Erre a hatal-
mas mennyiségű lőfegyverre az amerikaiak úgy tekintenek, mint a szabadságuk és 
szuverenitásuk fontos elemére. Az amerikai szabadságharcot felfegyverzett polgári 
milíciák vívták a reguláris brit hadsereggel szemben, a nagy síkságot pedig fegyve-
res farmerek lakták be a 19. század második felében. A cowboy-romantika mellett 
komoly alkotmányjogi háttere is van a fegyverkultúrának, hiszen az alkotmány 2. 
kiegészítése kimondottan felruházza a fegyvertartás jogával az állampolgárokat. 
Sokan úgy vélik, hogy a 2. kiegészítés relativizálása valójában az első lépés lenne 
az egész alkotmány zárójelbe tételéhez. A hidegháború vége óta azonban egyre több a 
fegyver, és egyre több az erőszakos halál is: csak 1996 és 2016 között 100 millióval (!) 
nőtt a fegyverek száma, és ezzel már több az otthon tartott fegyver az USA-ban, 
mint a szavazópolgár, miközben az iskolai lövöldözések száma az 1990-es, majd a 
2010-es években teljesen elharapózott.

Be kell látni: nincs demokratikus igény a fegyvertartás radikális átalakítására, de 
egyes szabályozások megszigorítására nagyon is van. Ezek közé tartozik elsősor-
ban az átvilágítási eljárások (background check) hatékonyabbá tétele és bizonyos 
fegyvertípusok, pl. az automata lőfegyverek átminősítése. Különösen az átvilágítás-
sal ért egyet az amerikaiak döntő többsége, sőt még a Nemzeti Lőfegyverszövetség 
(National Rifle Association, NRA) tagjainak halovány többsége is. A törvényhozás-
ban meglévő erős republikánus többség, valamint Donald Trump elnöknek a néptől 
eredő igények hatékony képviseletére vonatkozó nyilvános célkitűzése jó alkalmat 
teremtene egy ilyen szabályozás bevezetésére is. Ráadásul egy határozott republi-
kánus elnök könnyebben célt érne e téren, mint a flexibilis alkotmányértelmezésük 
miatt gyakran vádolt demokraták.

A fegyvertartás témája azonban az elmúlt harminc évben minden korábbinál 
polarizáltabbá vált. Az, hogy mely háztartásban van fegyver, és melyikben hogyan 

http://www.nationalreview.com/article/452240/second-amendment-argument-united-states-constitution
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/10/05/guns-in-the-united-states-one-for-every-man-woman-and-child-and-then-some/?utm_term=.27c7fb0af401
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/10/05/guns-in-the-united-states-one-for-every-man-woman-and-child-and-then-some/?utm_term=.27c7fb0af401
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_school_shootings_in_the_United_States#2010s
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/05/among-gun-owners-nra-members-have-a-unique-set-of-views-and-experiences/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/05/5-facts-about-guns-in-the-united-states/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/05/5-facts-about-guns-in-the-united-states/
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szavaztak 2016-ban, minden más kérdésnél jobban megmutatja a republikánusok 
és a demokraták közti egyre táguló szakadékot. Nyugodtan kijelenthető, hogy azok 
a családok, amelyek tartanak otthon fegyvert, nagy valószínűséggel a Republi-
kánus Pártra (vagy ahogy gyakran emlegetik, a régi nagy pártra [Grand Old Party, 
GOP]) adták le a voksukat. (Az egyetlen érdekes kivétel Bernie Sanders szenátor 
hátországa, Vermont, ahol a fegyvertartók a demokratákra szavaztak.) Ezért a re-
publikánusok nem kockáztatnák meg, hogy éppen ők lépjenek fel bármilyen, akár 
észszerűnek is tűnő korlátozás bevezetésének az ötletével. Trump, aki korábban 
támogatta a korlátozások egy részét, idővel egyre inkább a korlátozatlan fegyvertar-
tás hívévé vált maga is, az NRA és a GOP kapcsolata nagyon szoros, a konzervatív 
szavazók fegyverpárti része pedig nagyon szenvedélyes az üggyel kapcsolatban. 
Mindez olyan helyzetbe hozta a GOP-t, amely ellehetetleníti, hogy bármilyen lépést 
tegyenek a kérdésben.

Az újabb és újabb merényletek, gyilkosságok, véletlen balesetek után a párt 
mindig azt hangsúlyozza, hogy nem szabad a tragédia után közvetlenül átpoliti-
zálni a történteket – azonban az esetek annyira sűrűn követik egymást, hogy az 
valójában teljesen kizárja a kérdés megvitatását. Van igazság abban a véleményük-
ben, miszerint az ilyen ügyeket inkább a mentálhigiénés problémak közé kellene 
sorolni, azonban a kormányzatnak azok kezelésére vagy monitorozására sincs át-, azonban a kormányzatnak azok kezelésére vagy monitorozására sincs át-
fogó javaslata. Sőt, az USA hadseregébe is könnyen be lehet kerülni korábbi lelki 
betegségek ellenére is. Ha valóban a mentálhigiénét azonosítják be az elharapódzó 
erőszak hátterében, akkor épp elég baj, hogy ezzel a problémával nem foglalkoznak 
eléggé.

Ugyanakkor nem volna ördögtől való egy republikánus fegyvertartási reform 
sem, hiszen például az NRA egyik tagja, a birtokán fegyverrel közlekedő és a pisz-
tolyától még a Szovjetunióba tett látogatása során sem megváló Ronald Reagan 
elnök támogatta az átvilágításról szóló Brady-törvényt. Sokaknak pedig eszükbe 
juthat George Washington is, aki szerint a nép szabadságához nemcsak fegyve-
rek kellenek, hanem fegyelem is. A jelenlegi politikai együttállás és a harminc éve 
élesedő kultúrharc azonban szinte lehetetlenné teszi az ilyen kockázatos taktikai 
lépéseket.

rada PéTer

A kérdés aktualitása megkérdőjelezhetetlen, és a fegyveres tömeggyilkos-
ságok után érthetően megerősödnek azok a hangok, amelyek az amerikai 
fegyvertartási szabályok szigorítását követelik. Azonban e korlátozás kérdé-

sét olyan egymással összefüggő gyakorlati, ideológiai és politikai faktorok hatják 
át, amelyek miatt e szabályok lényeges szigorítása a közeljövőben nehezen elképzelhető. 
Szerepelnek közöttük a fegyvertartással kapcsolatos hagyományok, továbbá a mi- közöttük a fegyvertartással kapcsolatos hagyományok, továbbá a mi- a fegyvertartással kapcsolatos hagyományok, továbbá a mi-
tológia, az Amerikai Egyesült Államok belpolitikai megosztottsága, a fegyverlobbi 
ereje, de akár az elnök személyes hozzáállása is.

https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/upshot/gun-ownership-partisan-divide.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41478293
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41478293
https://www.nytimes.com/2017/10/07/opinion/sunday/nra-republicans-gun-lobby.html
https://www.massshootingtracker.org/data
http://www.businessinsider.com/texas-church-shooting-mental-health-gun-violence-mass-shootings-sutherland-springs-2017-11
http://www.newsweek.com/army-accepting-mental-health-drug-mutilation-709045
http://www.ontheissues.org/celeb/Ronald_Reagan_Gun_Control.htm
http://www.ontheissues.org/celeb/Ronald_Reagan_Gun_Control.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Brady_Handgun_Violence_Prevention_Act
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A fegyvertartás szabályozása tekintetében az Amerikai Egyesült Államok „kü-
lönleges”, és minden szempontból eltér a fejlett világ többi országától, emiatt 
értelmetlen lenne az összehasonlító statisztikai adatok alapján értékelni az ottani 
helyzetet. Mégis beszédes, hogy az Egyesült Államokban évente 37.000 ember éle-
tét követelik a fegyveres incidensek. Az esetek többsége öngyilkosság, baleset és 
háztartáson belüli erőszak, azonban az ilyen eseteket is rögzítő statisztikák készíté-
sének kezdete, 1966 óta, 130 lőfegyverrel elkövetett tömeggyilkosság történt, azaz 
átlagosan évente két-három olyan eset, amikor a tettes legalább négy áldozattal járó 
mészárlást hajtott végre. Az elmúlt években úgy tűnhetett, hogy az ilyen inciden-
sek és azokkal járó áldozatok száma is jelentősen megugrott. Mindez statisztikailag 
nem feltétlenül igaz, de mindenképpen elgondolkodtató, hogy az olyan esetek után, 
mint például az idei Las Vegas-i vagy texasi tömegmészárlás – az előbbi elkövetője 
56, az utóbbié 26 ártatlan embert gyilkolt meg, és mindketten mentális problémák-é 26 ártatlan embert gyilkolt meg, és mindketten mentális problémák- 26 ártatlan embert gyilkolt meg, és mindketten mentális problémák-
kal küzdöttek –, miért nem változik a szabályozás.

Tény, hogy szabályok léteznek, azonban azok betart(at)ása és államonkénti al-
kalmazása akadozik. Évente 27,5 millió regisztrált lőfegyvert adnak el, azaz az FBI 
rendelkezik a szükséges adatokkal, de láthatóan mégsem működik a rendszer. A po-
litikusok és a szakértők számára is egyértelmű, hogy szükség van a változásra – a 
fegyvertartás, illetve a fegyvervásárlás átfogó szigorítása rövid távon mégsem reális.

Ebből a szempontból az egyik legfontosabb faktor az a mítosz, amely az amerikai 
állampolgárok fegyvertartási jogához kötődik, és amelynek következtében az Egye-
sült Államokban 265 millió lőfegyver van legálisan magánkézben. Az óriási szám 
következtében hiába szüntetnék meg akár most azonnal a további fegyvereladá-
sokat, mindig lenne rendelkezésre álló lőfegyver, mivel azok, akik már rendelkeznek 
legálisan beszerzett lőfegyverrel, nem fognak lemondani az ország születésével 
egyidős, az alkotmányuk 2. kiegészítésében rögzített jogukról. Ez a jóformán mí-ében rögzített jogukról. Ez a jóformán mí- jogukról. Ez a jóformán mí-
tosszá vált jog olyan mélyen gyökerezik az amerikai társadalomban (önvédelem), 
történelemben (a kontinens nyugati felének a meghódítása) és politikai hagyomá-
nyokban (az egyén akár az autoriterré váló kormánnyal szemben is meg tudja magát 
védeni), hogy annak elvétele elképzelhetetlen. Az amerikai állampolgárok jelentős 
részének a lőfegyver egy olyan szimbólum, amely egy biztos pontot és a társadalmi 
kirekesztettséggel és a hatalom elnyomásával szembeni erőt jelképez.

A fegyvertartással kapcsolatos mítoszhoz szorosan kötődik az amerikai belpo-
litikának a republikánusok és a demokraták közötti egyre élesebb megosztottsága. 
Ez az oka annak, hogy a Kongresszus által alkotott utolsó átfogó szabályozás – az ún. 
támadó lőfegyverek eladását tiltó törvény megalkotása – 1994-ben történt. Azóta 
is számos kísérletet tettek rá, de néhány elnöki rendeleten kívül másra nem futotta, 
mert nem sikerült kompromisszumot elérni a törvényhozásban. A republikánu- nem sikerült kompromisszumot elérni a törvényhozásban. A republikánu-
sok 2011 januárja óta a Képviselőházban, 2015 januárjától pedig a Szenátusban 
is többségben vannak, és a helyzet várhatóan a 2018-as félidei választások után 
sem fog megváltozni. Ráadásul a republikánusok az egyes államok törvényho-Ráadásul a republikánusok az egyes államok törvényho-
zásában és a kormányzói posztot viselők számában is jelentős többségben vannak. A párt 
szavazói bázisát azok a (főleg vidéki) körzetek jelentik, ahol az egy személyre 

https://www.washingtonpost.com/outlook/five-myths/five-myths-about-gun-violence/2017/10/06/c4536e44-a9ed-11e7-b3aa-c0e2e1d41e38_story.html?utm_term=.74d6af88f591
https://www.range365.com/fbi-record-breaking-275-million-guns-sold-in-2016
https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/15/the-gun-numbers-just-3-of-american-adults-own-a-collective-133m-firearms
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jutó fegyverek száma meghaladja az országos átlagot. E szavazók elvesztésének 
politikai kockázata jelentősebb motivációt jelent, mint egy országos fegyvertartással 
kapcsolatos esetleges új szabályozás elutasítása által kiváltott – és általában rö-esetleges új szabályozás elutasítása által kiváltott – és általában rö-új szabályozás elutasítása által kiváltott – és általában rö- kiváltott – és általában rö-
vid életű – liberális kritika. A konzervatív–liberális megosztottság a bíróságokon 
is megfigyelhető; a leglátványosabban a Legfelsőbb Bíróságon: Neil Gorsuchnak 
a bekerülése a Trump-adminisztráció és a republikánus szenátusi többség egyik 
legnagyobb sikere volt 2017-ben. Így ugyanis a legfőbb bírósági testületben újra 
többségben vannak a konzervatív bírák, akiknek a véleménye szerint a fegyvertartás 
joga az egyik legfontosabb alkotmányos alapjog.

Talán kissé túlértékelt a fegyverlobbi szerepe, de az 1871-ben alapított és 5 mil-
lió taggal rendelkező Nemzeti Lőfegyverszövetségnek (National Rifle Association, 
NRA) a kormányzatnál és a törvényhozásban folytatott lobbitevékenysége minden-
képpen fontos tényező. A szövetség 2016-ban 4 millió dollárt költött a fegyvertartás 
szabályainak a szigorítása elleni közvetlen hirdetésekre és lobbira, valamint közel 
50 millió dollárral járult hozzá republikánus képviselők, szenátorok, illetve Donald 
Trump elnök kampányához. Különösen beszédes az NRA országosan terjesztett 
reklámfilmje, amely szerint a tömegmészárlásokat a „fegyveres jófiúk” tudják meg-
akadályozni, vagyis inkább több, nem pedig kevesebb fegyverre van szükség. Az 
NRA az elmúlt években aktívan lobbizott minden szigorítással szemben, de a valós 
lobbierejüket nem a lobbitevékenységre költött pénzük, hanem az informális befo-
lyásuk jelenti.

Szintén nem elhanyagolható szerepe van a kérdésben az elnöknek. Barack 
Obama az elnöksége során számos kísérletet tett – akár az egyoldalú elnöki szabá-
lyozás eszközével is élve – a fegyvervásárlás szigorítására (többek között a vásárlók 
háttérvizsgálatának elvégzésére és így a büntetett előélet, a mentális problémák, 
erőszakos viselkedés, drogfüggőség stb. kiszűrésére), illetve a magánszemélyeknek 
(például a szabályozatlan fegyvervásárok során történő) fegyvereladási lehetősé- történő) fegyvereladási lehetősé- fegyvereladási lehetősé-
gei szűkítésére. Ezzel szemben Donald Trump már a kampánya során ígéretet tett 
Obama elnöki rendeleteinek az eltörlésére, és közülük számosat – beleértve né-és közülük számosat – beleértve né- számosat – beleértve né-
hány, a fegyvervásárlást befolyásolót – már az első munkanapján hatályon kívül 
is helyezett. Trump a kampánya során a fegyvertartás jogát alkotmányos jognak 
nevezte, és sokatmondó a legutóbbi texasi tömegmészárlás után adott nyilatkozata 
is, amikor óvatosságra intette a liberális oldalt a tekintetben, hogy az a gyász idő-
szakában a fegyvertartás kérdését átpolitizálja.

Az említett faktorok nem fedik le a fegyvertartás szigorításáról szóló vita minden 
dimenzióját, de jól mutatják a kérdés komplexitását. Azzal kevesen vitatkoznak, hogy 
változásra van szükség, de abban, hogy az milyen irányú legyen, illetve milyen lépé-
seket kell tenni, már jelentős eltérések mutatkoznak. Például azzal szinte mindenki 
egyetért, hogy a tömegmészárlások elkövetőinek többsége súlyos mentális prob-
lémákkal küzd, de a mentális betegek kezelésére az egészségügy nem rendelkezik 
forrásokkal. Az egészségügyi reform és a rendszer átalakítása pedig még mesz-
szebb menő kérdéseket vet fel.
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A külső szemlélők számára az Egyesült Államokban a fegyvertartási szabályok 
szigorításával kapcsolatos bármilyen vita sokszor nehezen értelmezhető, de az biz-
tos, hogy ameddig nem alakul ki kompromisszum, vagy valamiféle közös platform 
az amerikai közvéleményben, addig nehéz elvárni, hogy politikai egyezség szüles-
sen, vagy bármilyen további átfogó korlátozó szabályozást sikerüljön elfogadni.

némeTh Bence

A légierőtől fegyelmi okból leszerelt, mentális problémákkal küzdő és börtönviselt 
Devin Kelley által november 5-én, Sutherland Springs (Texas) templomában 
folytatott lövöldözés után ismételten fellángolt a fegyvertartásról szóló vita 

az Egyesült Államokban. Bár az igazán még el sem ülhetett, hiszen alig egy hó-
nappal korábban zajlott le az USA történetének legvéresebb tömegmészárlása Las 
Vegasban. Mint ismert, október 1-jén egy zenei fesztivál közönségére sorozatlövés-jén egy zenei fesztivál közönségére sorozatlövés-én egy zenei fesztivál közönségére sorozatlövés-egy zenei fesztivál közönségére sorozatlövés-
re alkalmassá tett fegyverekkel nyitott tüzet a közeli szálloda ablakából az elkövető, 
Stephen Paddock. A merényletben 59 ember vesztette életét, és több mint félezer 
sérült meg. A történtek megrázták az amerikai közvéleményt és a politikai dön-
téshozókat is, és egyfajta konszenzus kezdett kirajzolódni arról, hogy valamit tenni 
kell az ügyben. Nem volt kivétel ez alól az USA egyik legbefolyásosabb szervezete, 
az NRA sem. Ugyanakkor fontos kiemelnünk az egész fegyvertartási kérdés egyik 
legfontosabb elemét, az egyes oldalak által képviselt hangsúlybéli különbséget.

Az NRA és számos fegyvertartáspárti politikus javaslata szerint mindössze 
egyes részkérdésekben lenne szigorítás. Ilyen például a legálisan megvásárolható 
félautomata fegyvereket automatává alakító – szintén legálisan kapható – rugós 
válltámasz betiltása. Ezzel szemben a fegyvertartást legradikálisabban ellenző cso-
portok akár az 1791-es 2. alkotmánymódosítást is megváltoztatnák. A kérdésben 
rendkívül polarizált amerikai társadalmon belül a mérsékelt hangok ritkán nyernek 
teret, ugyanis a politikai célok mellett számos kulturális és jogi akadálya is van annak, 
hogy érdemben foglalkozni lehessen a témával. Kelley esete pedig rávilágított egy 
strukturális problémára is: hiába szabályozzák ugyanis az ún. „background check” 
révén a fegyvertartási engedélyek kiállítását, ha éppen az egységes nyilvántartás és 
az alapos ellenőrzés hiányzik a rendszerből.

A törvényhozás, illetve a politika oldaláról számos újabb probléma és visz- törvényhozás, illetve a politika oldaláról számos újabb probléma és visz-probléma és visz-
szásság mutatkozik. Az amerikai alkotmány 1791-es módosításai (Bill of Rights) 
közül a második biztosítja az állampolgárok fegyvertartásának jogát, és azt 2008-
ban a legfelsőbb bíróság is megerősítette. Ám az nem csupán a jogilag tűnik 
megingathatatlannak, hanem történetiségében is: számos állam ugyanis csak e 
kiegészítések elfogadása után ratifikálta az alkotmányt.

Nem mutatnak jobb képet a fegyvertartást szigorító törvények sem. Az első 
fegyvertörvény, a National Firearms Act megalkotására 1934-ig kellett várni. 
A szesztilalom miatt kialakult bandaháborúk tapasztalataira reflektált jogszabály 
korlátozásait a 20. században számos alkalommal (1938, 1968, 1988, 1993) kísérte 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/05/republicans-guns-bump-stocks-las-vegas-shooting
https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/05/republicans-guns-bump-stocks-las-vegas-shooting
https://www.law.cornell.edu/supct/html/07-290.ZS.html
https://archive.org/stream/NationalFirearmsActOf1934/National_Firearms_Act_of_1934_djvu.txt
http://lawcenter.giffords.org/gun-laws/federal-law/background-resources/key-federal-acts-regulating-firearms/
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törvényi szabályozás, de valamennyi csak a részkérdések finomításának tekinthető, 
s nem egy átfogó és valóban hatékony rendszer kiindulási alapjának.

Mindeközben azt láthatjuk, hogy a gyilkosságok száma a kilencvenes évek óta 
fokozatosan csökken, ám számos társadalmi csoport fenyegetettségpercepciója, 
illetve a fegyveres incidensek száma továbbra sem lett kisebb. A Gun Violence 
Archive adatbázisa szerint az utóbbi 2017. november közepére már az 59 ezret is 
meghaladta. Az adatokból az is kiderül, hogy valóban védelmi célú (személy vagy 
ingatlan megvédése) azonban mindössze 7,5 százalékuk volt.

Hiába számított Barack Obama a fegyvertartás kérdésében az egyik legszi-
gorúbb elnöknek, a törvényhozás sajátosságaiból és az elnöki rendeletalkotás 
korlátozottságából adódóan nyolcéves hivatali ideje alatt minimális eredményt 
tudott felmutatni. A 2012-es newtowni mészárlás után eldöntött elnöki szigorítást 
is csak a kongresszust megkerülve, az utolsó hivatali ciklusában tudta bevezettet-
ni. Ugyanakkor Obama alatt a fegyvertartás szabadságát védő honfitársaik révén 
az amerikai fegyvergyártó vállalatok rekordbevételekre tettek szert a hazai piacon. 
A probléma ellentmondásosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy Obama helyett 
éppen Trump az, aki a fegyvertartáspárti politikája révén (Reagan óta ő az első 
elnök, aki az NRA gyűlésére is ellátogatott) némileg fékezheti a felpörgő fegyverel-
adásokat.

Az Egyesült Államokban tehát nem új keletű a fegyvertartás szabályozásának 
a vitája, ugyanakkor, ahogy láthattuk, rendszerszintű változásokra kicsi az esély. 
A szélsőséges vélemények felerősödése mellett ugyanis a mérsékeltebb – a társa-
dalmat kevésbé megosztó –, józan hangok egyre halkabban szólnak. Ahogyan a 
nagy tragédiákat követő rövid és néha kissé naivnak tűnő konszenzusos állapotot is 
mindig a régi harcálláspontokhoz történő visszatérés követi.

Ugrósdy márTon

Az Egyesült Államokban a fegyvertartás az egyik leginkább megosztó politikai 
kérdés – noha a világ összes többi országa őszinte megdöbbenéssel veszi 
tudomásul, hogy továbbra sem lehet betiltani a szabad fegyverviselést, hiába 

követel az annyi életet minden egyes évben. Ami azonban számunkra érthetetlen, 
az az amerikai átlagpolgár számára a mindennapi élet része, a hatalommal szem-
beni végső ellenállás esélye és a személyes szabadság végső megnyilvánulása.

Az okok részben történelmiek, részben politikaiak, részben pedig az amerikai 
eredetmítoszban gyökereznek. Ezek azok, amit minden egyes tömegmészárlás 
után az Egyesült Államokkal foglalkozó szakértők szájából elhangzanak a sajtóban 
is: az alkotmány 2. kiegészítése, a milíciának a függetlenségi háborúban, majd az 
1812–1814-es brit invázió visszaverésében játszott történelmi szerepe. De említhető 
még a vadnyugat mítosza, a természetet (és az őslakosokat) legyőző, hódító fehér 
ember (pontosabban férfi) hagyománya is. Továbbá a fegyverviselés a frontier-
tudat (a civilizáció terjesztésére vonatkozó küldetéstudat), a központi kormányzattal 
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szembeni ellenállás és bizalmatlanság, a személyes szabadság megnyilvánulása, 
illetve a „ne a kormány mondja meg, mit csináljak” jellegű felfogás leglátványo-
sabb jele. Mi minden jut még az amerikaiak eszébe róla: a republikánus–demokrata 
szembenállás kulcskérdése, a Nemzeti Lőfegyverszövetség lobbija, vagy egyfajta 
megtestesítőiként Clint Eastwood és Chuck Norris.

Röviden: nem lesz fegyvertartási reform az Egyesült Államokban; direkt mó-
don és republikánus vezetés mellett biztosan nem. Nemcsak azért, mert az NRA a 
jobboldal egyik legnagyobb támogatója (bár ne feledjük, egyszer még Hillary Clinton 
is beismerte a tavalyi kampányában, hogy nagyon szeret vadászni), hanem azért 
sem, mert a központi kormánnyal szemben alapvetően bizalmatlan, a személyes 
szabadságjogaikat egyenesen az alkotmányból levezető republikánus, konzervatív 
szavazók soha nem fogják önként odaadni annak a kormánynak a fegyvereiket, 
amelytől néha jobban tartanak, mint Vlagyimir Putyintól. Számukra a fegyverük 
valóban az utolsó védelmi vonal, s arról csak az életük árán hajlandóak lemondani. 
Persze a felfogás nem illik a partvidéki liberális megközelítésbe, de mint tudjuk, az 
USA nem csak New Yorkból áll.

Természetesen a tömegmészárlások utáni őszinte megdöbbenés és részvét 
jogos és szükséges, viszont maga a jelenség egyre hétköznapibbá válik. Ugyanakkor 
az évi átlagban mintegy hatvanezer, fegyver által kioltott élet jelentős részének 
hátterében továbbra is öngyilkosság vagy családon belüli erőszak húzódik meg, de 
nagy számban szerepelnek a statisztikai listán a rendőri intézkedések során életü-
ket vesztő, sokszor ártatlan civilek is. Az áldozatok száma tekintetében csak ezek 
után következnek a tömegmészárlások, azaz azok a fegyveres bűncselekmények, 
amelyekben az elkövetőn kívül legalább négy ember vesztette életét. (Itt nem té-
rünk ki azokra a támadásokra, amelyekből szintén túlságosan sok van a listán, de 
a halottak száma nem éri el a „tömeges” szintet.) Sajnos tény, hogy az elmúlt ötven 
évben több amerikai halt meg a helyi fegyveres incidensekben, mint az Egyesült 
Államok által viselt összes háborúban együttvéve. Rémisztő statisztika, de ez sem 
elég ahhoz, hogy megváltozzon a fegyverviseléssel kapcsolatos választói attitűd.

Ezzel elértünk a kérdés valódi lényegéhez: mit gondolnak a szavazók a 
fegyvertartásról? Amíg csak a városi liberális elitek állnak ki a korlátozás mellett, 
addig semmi sem fog megváltozni. Ők ugyanis mindig kisebbségben lesznek, ezért 
a fegyverviseléssel kapcsolatos nézetek megváltozására csak akkor lehet számíta-
ni, ha a „Middle America” lakosságáé is megváltozik. Esetükben azonban azt látjuk, 
hogy a fegyveres támadások csak újabb fegyvervásárlásokat generálnak. „Ha min-
den őrültnek fegyvere lehet, akkor nekem is kell egy, hátha gyorsabban lövök majd, 
ha szükség lesz rá” – gondolja az egyszeri állampolgár. A fegyverkezési spirálból 
így nem igazán lehet kitörni – de mintha nem is lenne rá igény. Ezért nem érde-
mes azt várni, hogy az amerikai állampolgárok hirtelen beszolgáltatják az összes 
fegyverüket, és mintegy varázsütésre békés, fegyvertelen életet folytatnak majd a 
továbbiakban. Így tehát fel kell készülnünk az újabb és újabb, borzalmasabbnál bor-
zalmasabb tömegmészárlásokra.


