
zármazását tekintve
Oba ma érkezett a le-
hető legmélyebbről és

legtávolabbról a Fehér Házba.
Apja egy kenyai kecskepász-
tor családjában látta meg a
napvilágot. Az afrikai muzul-
mán apa és az amerikai ateis -
ta anya fia Indonéziában járt
elemi (de nem iszlám) isko-
lába, majd nagyszülei nevel-
ték fel Honoluluban. A New
York-i Columbia Egyetem és
a Harvard elvégzése után Chi-
cagóban ügyvédként, közös-
ségszervezőként dolgozott,
és tanított a jogi karon. Előbb
Illinois állam (1997–2004),
majd az Egyesült Államok Sze -
nátusának lett a tagja (2005–
2008). 

Az iraki háború elleni fellé-
péssel vált országosan ismert

és népszerű politikussá, s a
Demokrata Párt 2004-es el-
nökválasztási veresége után
álltak mellé a párt hírességei.
2007-ben jelentette be, hogy
megpályázza az elnökjelöltsé-
get az iraki háború befejezé-
sének, a kőolajtól való függő-
ség csökkentésének és az
egészségbiztosítás kiterjesz-
tésének programjával. Kam-
pányához nemcsak a Demok-
rata Pártot támogató millio-

mosok adtak pénzt, hanem
szegényebb hívei is: az inter-
neten tizenhétmillió dollárt
gyűjtöttek össze huszonöt
dol láros felajánlásokból.

A Bush-kormányzattal
szem beni társadalmi elége-
detlenség mellett az döntöt -
te el a választást, hogy Oba -
ma nem megosztóként, ha -
nem egységesítőként lépett
fel, s képes volt meghódítani
a pártoktól független válasz-

tókat. Győzelmével az ameri-
kai társadalom bebizonyítot -
ta, hogy képes felülkerekedni
a faji ellentéteken. A 2009-
ben neki adományozott No -
bel-békedíj azt jelezte, hogy
az elvárások nem csak az
Egyesült Államokban növe-
kedtek meg az ország első 
afroamerikai államfőjével
szemben.

Obama a gazdaság újjá -
élesz tését tekintette elnök-
sége egyik legjelentősebb si-
kerének. Munkahelyteremtő
törvényei (2009) is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy 2015 őszé -
re a munkanélküliség 5%-ra
mérséklődött. Az „Obama-
care” néven emlegetett egész -
 ségügyi reformjával sikerült
annyira kiterjeszteni az egész -
ségbiztosítást, hogy a bizto -
sítással nem rendelkező ame-
rikaiak aránya 10% alá csök-
kent. A közoktatás további
fejlesztése érdekében átalakí-
tották a 2002-es „egy gyer-
mek se maradjon le” törvényt.
Obama 2010-ben folytatta
George W. Bush elnök adó-
csökkentési programját is.
Visszavonatta a „ne kérdezd,
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ne mondd el” törvényt (1994),
s ezzel lehetővé tette, hogy
melegek, leszbikusok és bi-
szexuálisok is szolgálhassa-
nak az amerikai hadseregben.
2011-ben a republikánusok
többségbe kerültek a Képvi-
selőházban, ami megnehezí-
tette a további reformok elfo-
gadását. Az elnök aláírta a
költségvetési kontroll törvé-
nyét (2011) és az amerikai
adófizetők segélytörvényét is
(2012).

Az Egyesült Államok kivon -
ta csapatainak többségét Irak -
ból, de növelte a létszámot
Afganisztánban, s 2010-ben
Dimitrij Medvegyev orosz el-
nökkel aláírta az új START-
szerződést, melyben a két
állam ígéretet tett nukleáris
robbanófejeik számának felé -
re csökkentésére. 2011-ben
az amerikai kormány beavat-
kozott a líbiai polgárhábo-
rúba, az amerikai haditenge-
részet különleges egysége
pedig lecsapott az al-Káida
terrorszervezet vezetőjének
pakisztáni rejtekhelyére, és
végzett Oszáma bin Ládennel.

Miután megnyerte a 2012-
es elnökválasztást, Obama tá-
mogatni kezdte az azonos ne-
műek házasságát. Törekvését
2015-ben koronázta siker,
amikor a Legfelsőbb Bíróság
kimondta az azonos neműek
házasságának törvényessé-
gét. Az elnök ezt így kommen -
tálta: „A szerelem győzött! […]
Nem számít, ki vagy, itt, Ame-
rikában szabadon összeháza-
sodhatsz azzal, akit szeretsz,
mert a házasság szabadsága
törvény lett mind az ötven ál-
lamban!”

Az Iszlám Állam kialakulása
miatt 2014-ben újra amerikai
katonákat kellett bevet ni Irak-
ban. Afganisztánban 2014-re
viszont csak a NATO 13 000
fős seregében maradt ott
9800 amerikai katona. Ren-
dezték a kapcsolatokat Kubá-
val, ötvennégy év kihagyás
után, 2015 augusztusában
újra amerikai nagykövetséget
nyitottak Havannában. Az el-
nöknek 2015 végén sikerült
szerződést kötnie a világ ve-
zető nagyhatalmaival a globá-

lis felmelegedés korlátozása
érdekében. A kormány fejlesz-
tette és kiterjesztette a dró-
nok alkalmazását, bár ezzel je-
lentős aggodalmat keltett vi-
lágszerte. Obama a csendes-
óceáni partnerségről (TPP)
kötött megállapodást (2015)
is nagy sikernek tekintette,
mellyel 18 ezer amerikai ter-
méket sújtó vám szűnt meg.

Ellenfelei azzal vádolták az
elnököt, hogy az egészség-
ügyi reform miatti költeke-
zés felborítja a költségvetési
egyensúlyt. Mások arra hív-
ták fel a figyelmet, hogy átlé-
pett egy olyan küszöböt, ame -
lyet az eddigi elnökök nem
léptek át: a szigorú bevándor-
lásellenes törvényeket nem
hajtotta végre, s ezzel veszé-
lyes precedenst teremtett a
következő elnökök számára.
Szemére hányták, hogy az
arab tavasz felkeléssorozatát
(2010–2012) nem tudta ki-
használni a demokratikus
rendszerek biztosítására, és
megromlottak az arab–izra-
eli kapcsolatok is. Sokan úgy
vélekedtek, hogy az ennek

megakadályozására kötött
szerződés ellenére Irán még -
is képes lesz nukleáris fegy-
vert gyártani. 

Obamát azért is kritizálták,
mert nem szállt szembe az
orosz terjeszkedési törekvé-
sekkel. Ellenfelei szerint er-
kölcsileg diszkreditálta az
Egyesült Államok terrorelle-
nes törvényeit, majd nem vál-
toztatott rajtuk, s bár meg-
ígérte, nem zárta be a guan-
tanamói fogolytábort. Azt is
a szemére vetették, hogy az
amerikai haderők bevetésé-
nek korlátozását ígérte, de el-
nöksége idején rohamosan
növekedett azon országok
száma, amelyekben amerikai
katonák jelentek meg. Széles
rétegek sokallták a bevándor-
lóknak nyújtott támogatást,
s még egyes mérsékelt moha-
medánokat is felháborított,
hogy Obama kizárólag vala-
mennyi terrorizmust ítélte el,
s nem emelte ki a szélsősé-
ges iszlám terrorizmus által
jelentett veszélyt. 

A 2016-os elnök- és kong-
resszusi választásokon a De-

mokrata Párt vereséget szen-
vedett. Ezt többen is azzal
magyarázták, hogy a demok-
raták a kisebbségek támoga-
tása közben elhanyagolták a
fehér többség problémáit, s
az általuk szükségesnek ítélt
multikulturális változásokat
nem tudták összehangolni a
gazdasági egyenlőtlenségek
csökkentésével. Érvelés és vi -
ták helyett pedig túlságosan
gyakran leckéztették meg és
bélyegezték szexistának, ho-
mofóbnak és rasszistának azt
a többséget, amely kétszer is
elnökké választotta az első af-
roamerikait az Egyesült Álla-
mokban.
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Michelle Obama a Princetonon és a
Harvardon végezte tanulmányait.

Az Egyesült Államok elsŒ afro -
amerikai First Ladyje az egészséges 
táplálkozás mozgalmát támogatta,

s fellépett a gyermekkori elhízás
ellen. 2006-ban a világ 25 leginkább

inspiráló asszonya közé választot-
ták, s kiváló ízlése miatt Jacqueline

Kennedyhez hasonlították.

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™





E számunk a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával készült.EMMI

9 770865 634092

0

Rendelje meg honlapunkon! www.rubicon.hu

JOHN LUKACS ELŐSZAVÁBÓL:

Természetes, hogy a nemzetek tör-

ténelmét általában saját fiaik írják

meg. Vannak azonban olyan példák

is, amikor egy idegen rokonszenvező,

érdeklődő tekintete olyan tisztánlá-

tással hatol be események, bonyolult

hajlamok és érzelmek vadonába, hogy

többet sikerül elérnie, mint steril

„tárgyilagosságot”. Ilyenkor a távlat

érdekes módon színezni képes az ese-

mények megszokott értékelését is.

Ez érvényes Sir Bryan Cartledge Meg-

maradni – A magyar történelem egy

angol szemével című könyvére is,

amely már címében elárulja a szerző

legfontosabb felismerését: a magyar

nemzet karakterének egyik legjel-

lemzőbb vonása, hogy minden ka-

tasztrófa ellenére újra és újra sikerül

megmaradnia, majd felemelkednie.  

Megállapításai olyannyira eredetiek

és helytállóak, hogy talán nem túlzás

azt állítani: a külföldiek által írt ösz-

szes magyar történelemkönyv között

valószínűleg Cartledge műve eddig a

legkiválóbb. 
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