
ÁRA: 695 Ft                     T Ö R T É N E L M I  M A G A Z I N 2016/12

AMERIKAI ELNÖKÖK
1789–2016

WASHINGTONTÓL OBAMÁIG

44 ELNÖK



Karácsonyra lepje meg családtagjait, 
barátait Rubicon-előfizetéssel!

x
Töltse ki ingyenes ajándékkártyánkat, amelyet a fa alá tehet!

A kártyán feltüntetheti az ön által írt jókívánságot.
x

Rendelje meg honlapunkon! 

www.rubicon.hu

1 ajándék, amely 12 hónapra kínál olvasnivalót!

Kedvezményes előfizetési díj:
6950 Ft

10-et fizet, 12-t kap!

Ajándékozzon 

Rubicon-előfizetést
szeretteinek!



TARTALOM 2016/12

Szer kesz tŒség: 
Csorba László, Hahner Péter,
Hermann Róbert, Magyarics Tamás,
Németh György, Rainer M. János, 
Rácz György, Romsics Gergely, 
Szakály Sándor, Ujváry Gábor

OlvasószerkesztŒ: 
Potencsik Erika

KépszerkesztŒ:  
Basics Beatrix, Vajda László 

Fo tó: 
Dabasi András, Kardos Judit,
Mudrák Attila

Térkép: 
Nagy Béla, SebŒk László

TervezŒszerkesztŒ: 
Czeizel Balázs

Ki ad ja a Rubicon–Ház Kft.
Fe le lŒs ki adó: Rácz Ár pád
A szer kesz tŒ ség cí me: 
1161 Bu da pest, Sándor u. 60. 
Telefon: 402-1848
Fax: 402-1849
e-mail: rubicon@rubicon.hu

honlap: www.rubicon.hu

Megjelenik évente 12 szám

Nyomtatás: Ipress Center Central Europe Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 8.
FelelŒs vezetŒ: Lakatos Viktor

Ter jesz ti a Lapker Zrt.
ElŒ fi zet he tŒ a RUBICON–HÁZ Kft.-nél 
(Bank szám la szám: Buda pest Bank Rt.,
10102237-77185300-00000001), 
vala mint Budapes ten a Magyar Posta Zrt.
Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságán
(XIII., Lehel u. 10/A, 
le vél cím: LHI, Budapest 1900), 
illetve kerületi ügyfélszolgálati irodáiban,
vidéken a postahiva talokban. 
Külföldön terjeszti a COLOR Interpress Kft.
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 14.
Tel.: +36 1 243 9232
www.colorinterpress.hu
HU ISSN 0865-6347

TÖRTÉNELMI MAGAZIN
XXVII. ÉVFOLYAM 301. SZÁM
LEKTORÁLT FOLYÓIRAT

FŒ szer kesz tŒ: 
Rácz Ár pád

Szer kesz tŒ bi zott ság:
Bács kai Ve ra, Bertényi Iván,
Gyarmati György, Me zey Barna,
Ormos Mária, Orosz Ist ván

61

73

HAHNER PÉTER:
AMERIKAI ELNÖKÖK

33

4

20

4 1 | George Washington
6 2 | John Adams
8 3 | Thomas Jefferson

1 2 4 | James Madison
1 4 5 | James Monroe
16 6 | John Quincy Adams
1 7 7 | Andrew Jackson 
1 9 8 | Martin Van Buren
20 9 | William Henry Harrison
2 1 10 | John Tyler
22 11 | James K. Polk
23 12 | Zachary Taylor
24 13 | Millard Fillmore
25 14 | Franklin Pierce
26 15 | James Buchanan
27 16 | Abraham Lincoln
32 17 | Andrew Johnson 
33 18 | Ulysses S. Grant
35 19 | Rutherford B. Hayes
36 20 | James A. Garfield
36 21 | Chester A. Arthur
37 22 és 24 | Grover Cleveland
39 23 | Benjamin Harrison
40 25 | William McKinley 
42 26 | Theodore Roosevelt
44 27 | William Howard Taft
45 28 | Woodrow Wilson
49 29 | Warren G. Harding
50 30 | Calvin Coolidge
52 31 | Herbert Hoover
53 32 | Franklin D. Roosevelt
57 33 | Harry S Truman
59 34 | Dwight D. Eisenhower
6 1 35 | John F. Kennedy 
66 36 | Lyndon B. Johnson 
68 37 | Richard M. Nixon 
70 38 | Gerald R. Ford 
7 1 39 | Jimmy Carter
73 40 | Ronald Reagan 
75 41 | George H. W. Bush 
77 42 | Bill Clinton 
79 43 | George W. Bush 
80 44 | Barack Obama 

RUBICON A FACEBOOKON
www.facebook.com/
rubicon.tortenelmi.magazin



alószínűleg ő volt az
Egyesült Államok leg-

kevésbé iskolázott elnö -
ke. Egy szegény telepes ge-
rendaházában született, s leg-
feljebb egy évet tölthetett el
vidéki elemi iskolákban. A
föld művelést nem szerette,
de minden más munkára ké-
szen állt: dolgozott kompon
és hajón, segédkezett boltban
és kovácsműhelyben, kerítés-
deszkát hasogatott, katonás-
kodott, kereskedett, földmé-
rést vállalt, majd az illinois-i
New Salem városka postames-
tere volt (1833–1836). Állan-
dóan olvasott, s folyamatos
önművelésének eredménye-
képpen 1837-ben Springfield-
ben ügyvédi irodát nyithatott.
Hamarosan Közép-Illinois

egyik legismertebb whig párti
politikusa s – alaposabb jogi
tanulmányok híján is – egyik
legsikeresebb és legbecsülete-
sebb ügyvédje lett. Ezért ne-
vezték Honest Abe-nek, vagy -
is Becsületes Ábrisnak.

A RABSZOLGATARTÁS
ELLENZŐJE
Semmiféle kormányzati ta-
pasztalattal nem rendelke-
zett, még csak polgármesteri

hivatalt sem töltött be, mi-
előtt beköltözött a Fehér Ház -
ba. Csak képviselő volt, elő-
ször Illinois, majd 1847-től
két évig az Egyesült Államok
képviselőházában, ahol támad -
ta a mexikói háborút kirob-
bantó Polk elnököt. Az ő irá-
nyításával szerveződött meg
a rabszolgaság kiterjesztését
ellenző Republikánus Párt il-
linois-i szervezete. Az 1858-
as szenátusi választásra ké-

szülve tartotta egyik leghíre-
sebb beszédét: „Az önmagá-
val meghasonlott ház nem áll-
hat fenn. Úgy hiszem, ez a
kormányzat nem maradhat
tartósan félig rabszolgatartó
és félig szabad. Nem azt aka-
rom, hogy az Unió felbomol-
jon – nem azt akarom, hogy
a ház összedőljön –, de azt
gondolom, meghasonlottsága
meg fog szűnni. Vagy ilyen
lesz egészen, vagy olyan.” Bár

a szenátusi választáson vere-
séget szenvedett Stephen A.
Douglasszel szemben, hét nyil -
vános vitájuk országszerte fi-
gyelmet keltett és ismertté
tette Lincoln nevét. 

Az 1860-as elnökválasztá-
son kizárólag annak köszön-
hette győzelmét, hogy a De-
mokrata Párt több jelöltet in-
dított, s így egyik sem tudott
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ABRAHAM LINCOLNT A HÁROM LEGNAGYOBB
ELNÖK KÖZÖTT TARTJÁK SZÁMON, WASHING-
TON ÉS FRANKLIN D. ROOSEVELT MELLETT.
MEGGYILKOLÁSA MIATT MÁRTÍRKÉNT TISZTEL-
TÉK, SZÁMTALAN SZOBROT, FESTMÉNYT ÉS ÉLET-
RAJZOT KÉSZÍTETTEK RÓLA. A FILMRENDEZŐK
KEDVENCÉNEK NEVEZHETŐ, MERT KÖZEL HÁROM-
SZÁZ MOZIFILMBEN, TÉVÉFILMBEN ÉS DOKUMEN-
TUMDRÁMÁBAN IDÉZTÉK FEL ALAKJÁT. OLYAN
RENDEZŐK TISZTELEGTEK ELŐTTE, MINT D. W.
GRIFFITH, JOHN FORD, ANTHONY MANN ÉS
STEVEN SPIELBERG. CSAK 2012-BEN HAT
FILMBEN BUKKANT FEL, MÉG VÁMPÍRVADÁSZKÉNT
VAGY ZOMBIVADÁSZKÉNT IS. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 16. ELNÖKE

ABRAHAM LINCOLN
1861. MÁRCIUS 4.–1865. ÁPRILIS 15.

V 

Születés:
Sinking Spring farm,
Kentucky, 1809. feb-

ruár 12.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1860, 1864
Házastárs:

Mary Ann Todd (1818–
1882)
Halál:

Washington D. C.,
1865. április 15. 

ABRAHAM LINCOLN74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Az idealizálás céljával készült 
szobrok és festmények mára már 

elfeledtették, hogy kortársai 
számára Lincoln kifejezetten 

visszataszító látványt nyújtott. 
192 cm-es magassága a 19. század

közepén abnormálisnak tınt, 
s azt mondták róla, „olyan, mint

egy óriási csontváz, amelyre 
b�rt feszítettek, és e b�rt 

ruhadarabokkal takarták el”.  
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elegendő elektori szavazatot
összegyűjteni. Elnöki idősza -
ka meglehetősen dicstelenül
kezdődött, mert merénylet-
től tartva szinte titokban ér-
kezett meg a fővárosba. Meg-
választása azt jelezte a rab-
szolgatartó déliek számára,
hogy az északi államok már
nemcsak a gazdaságban, ha -
nem a politikában is átvették
a vezető szerepet, s hamaro-
san olyannyira megerősödnek,
hogy képessé válnak a rab-
szolgaság eltörlésére. Ezért a
„Mély-Dél” államai kiléptek az
unióból, és létrehozták saját
államszövetségüket, az Ame-
rikai Konföderált Államokat. 

Lincoln békülékeny beszé-
det tartott hivatalba lépésé -
nek napján: „Elégedetlen hon-
fitársaim, a ti kezetekben és
nem az enyémben van a pol-
gárháború súlyos kérdése.
A kor mány nem fog megtá-
madni benneteket. Nem rob-
banhat ki a konfliktus, ha nem
ti magatok lesztek az agresz-
szorok. Nem tettetek az ég -
ben feljegyzett esküt arról,
hogy megsemmisítitek ezt a
kormányzatot, én viszont most
a legünnepélyesebben es kü -
szöm, hogy fenntartom, meg-
őrzöm és megvédelmezem.
[…] Nem ellenségek vagyunk,

hanem barátok. Bár a szenve-
dély megfeszítheti, nem sza-
kaszthatja el érzelmi köteléke-
inket. Az emlékezet misztikus
húrjai, amelyek ott húzódnak
a csataterektől, a hazafiak sír-
jától az élő szívekig, a családi
tűzhelyekig, behálózva ezt a
tágas országot, újult erővel
fogják zengeni az unió kóru-
sát, ha – és én bizton hiszem
ezt – a természetünkben la-
kozó jobb angyalok ismét
megérintik azokat!” Úgy vél -
te azonban, hogy a déli álla-
mok kiválására erkölcsileg
igazolhatatlan cél érdekében
került sor, s neki kötelessége
mindent megtenni az unió
egysége védelmében. 

ÉSZAK DÉL ELLEN

Az Egyesült Államok történel-
mének legvéresebb háború -
jában, a polgárháborúban
(1861–1865) 360 ezer északi
és 260 ezer déli katona esett
el, s a polgári áldozatokkal
együtt a halottak száma min-
den bizonnyal meghaladta az
egymilliót. A felületes szem-
lélőnek úgy tűnhet, hogy az
unió (az északi államok) el-
söprő gazdasági fölénye ele -
ve biztosította a háborús győ-

zelmet a szövetségi kormány-
zat számára, s ehhez nem
sokban járulhatott hozzá az
elnök. 

Csakhogy megtörtént már
néhányszor a világtörténelem -
ben, hogy egy gyengébb ál-
lamnak sikerült kivívnia a füg-
getlenségét, mint például
Svájc nak a Német-római Csá-
szársággal, Hollandiának a
Spanyol Birodalommal vagy
éppen az Egyesült Államok-
nak a Brit Birodalommal
szem   ben. Ráadásul a konföde-
ráció győzelméhez nem volt
szükség az északi államok
megszállására vagy hadsere-
gének teljes megsemmisíté-
sére, mindössze arra, hogy el-
vegye az unió kedvét a terü-
lete elleni támadásoktól, s
ezzel elérje háborús célját, a
déli államszövetség fennma-
radását. Tekintetbe véve a
konföderáció hadseregét irá-
nyító, kiváló tiszteket (Ro-
bert E. Lee, Thomas J. Jack-
son, James Longstreet stb.)
és lakosságának a katonásko-
dásra való készségét, erre
minden esély megvolt. Ráadá-
sul 1863-ra az északi államok-
ban megelégelték a magas
adókat, a kormány megnöve-
kedett hatalmát, s az északi
demokraták körében befolyá-

sos békepárt alakult. New
Yorkban még véres népfelke-
lés is kitört a sorozás ellen. 

A gazdasági fölény tehát
egyáltalán nem volt elegendő
a győzelemhez. Arra is szük -
ség volt, hogy Lincoln kormá-
nya meg tudja nyerni a láza-
dókhoz nem csatlakozott ál-
lamok támogatását, hogy ha-
tékonyan mozgósítsa az unió
nagyobb erőforrásait a győze-
lem érdekében, és akkor se
kössön fegyverszünetet, ami-
kor úgy tűnt, hogy a konföde-
ráció katonailag legyőzhetet-
len. Az elnök kiválóan ismer -
te fel a pillanatnyi taktikai kö-
vetelményeket, ugyanakkor
sohasem veszítette szem elől
a háború végső célját, a nem-
zeti egység helyreállítását.
Ügyesen elkerülte, hogy az
irányítása alatt álló hadsere-
gek kezdjék meg az ellensé-
geskedést. 

Mivel a konföderáció char -
les  toni ütegei nyitottak első-
ként tüzet a dél-karolinai
Sum ter-erődre, északon ha-
talmas felháborodást okoz-
tak azzal, hogy „rálőttek a
csillagos-sávos lobogóra”. Ha-
zafias láz tört ki, s oly sokan
csatlakoztak a hadsereghez,
hogy évekig nem volt hiány
újoncokban. Ezután Lincoln



a finomabb és keményebb
módszerek váltogatásával el
tudta kerülni, hogy a „Felső-
Dél” rabszolgatartó határálla-
mai (Missouri, Kentucky, De-
laware, Maryland) csatlakoz-
zanak a konföderációhoz,
amelyből Virginia nyugati ré -
sze kivált, s önálló állammá
alakult az unión belül. Ha
ezek a gazdag és stratégiailag
is fontos államok a konföde-
rációt erősítették volna, a Dél
jóval nagyobb erőforrásokkal
és kedvezőbb helyzetben har-
colhatott volna a függetlensé-
géért – amelyet talán meg is
tud őrizni.

Lincoln kormánya felállí-
totta a világ legjobban felsze-
relt és ellátott hadseregét, s
ugyanakkor arra is képes volt,
hogy a Kongresszussal együtt -
működve lefektesse a mo-
dern Amerika alapjait. Két
éven belül (1862–63) moder-
nizálták az adó-, a bank- és a
pénzügyi rendszert, mezőgaz -
dasági minisztériumot alapí-
tottak, fejlesztették az okta-
tásügyet, nyugati földeket bo-
csátottak a farmerek rendel-
kezésére, s megkezdték a
kon tinenst átszelő vasútvo-
nal építését. 

Az elnök megnövelte a vég-
rehajtó hatalom jogkörét a
háborús intézkedések haté-
konysága érdekében, és ő ala-
kította ki az unió katonai
stratégiáját is. Elnöki rende-
leteivel a háború első éveiben
ő adott újra meg újra kisebb
„lökéseket” a túlságosan pasz-
szív és óvatos tábornokok-
nak. Jó stratégiai érzéke volt,
az elsők között ismerte fel,
hogy a győzelmet nem az el-
lenség fővárosának elfoglalá-
sával, hanem hadseregének
megsemmisítésével lehet ki-
vívni. Tisztában volt azzal is,
hogy a konföderáció győzel-
mét leginkább egy európai
szövetséges biztosíthatná,
ezért ügyes lépésekkel meg
tudta akadályozni, hogy a
nagyhatalmak támogatásban
részesítsék a déli államokat. 

III. Napóleon éppen mexi-
kói beavatkozását készítette
elő, és érdekében állt volna,
hogy támogassa a konföderá-

ciót. Brit szövetségese nélkül
azonban nem akarta elköte-
lezni magát, s Lincoln min-
dent elkövetett a londoni kor-
mány megbékítéséért. Miután
egy amerikai hadihajó 1861-
ben a nyílt tengeren megállí-
totta a Trent nevű angol gő-
zöst, és foglyul ejtette a kon-
föderáció Európába utazó
diplomatáit, Lincoln kijelen-
tette, hogy „Egyszerre csak
egy háborút!”, s a brit tiltako-
zás után azonnal szabadon
engedte az elfogottakat. Ami-
kor pedig a háborús célok
közé a nemzeti egység mel-
lett a rabszolgák felszabadí-

tása is bekerült, a brit kor-
mány már nem bízhatott
abban, hogy a parlament és a
társadalom támogatná a kon-
föderáció kormányának elis-
merését.

A HÁBORÚ TÉTJEI
Lincoln újra meg újra felhívta
honfitársai figyelmét arra a
tényre, hogy az amerikai pol-
gárháborúnak még a nem-
zeti egységnél és a rabszolga-
ság felszámolásánál is na-
gyobb a tétje. 1861. július 4-
én tartott beszédében így
fogalmazta meg kormánya
háborús céljait: „Népi kor-
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Politikai sikereit valószínıleg
annak köszönhette, hogy nem az

ideális, hanem az optimális 
megoldásokat kereste. „Nem 

állítom, hogy irányítottam volna
az eseményeket – jelentette ki –,

inkább �szintén bevallom, hogy az
események irányítottak engem.”

Pragmatikus politikus volt, aki
nem szŒtt nagy terveket, hanem 
a közvetlen problémák megoldá-

sát tekintette feladatának. Olyan
folyami hajóshoz hasonlította

magát, aki „a hajó menetét 
mindig csak addig a pontig 

jelöli ki, ameddig ellát”. 
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mányzatunkat gyakran ne-
vezték kísérletnek. Két szem-
pontból népünk már bizonyí-
tott: sikeresen megalapította
és sikeresen működtette e
kormányzatot. Még egy fel-
adat maradt: sikeres megőr-
zése a megdöntésére irányu -
ló, nagy erejű belső kísérlettel
szemben.”

Abraham Lincoln már el-
nöksége előtt is ellenfele volt
a rabszolgaságnak, de nem
támogatta az aktív fellépést
a rabszolgaság ellen, mert
úgy vélte, gazdaságtalansága
miatt magától meg fog szűn -
ni. Nem hitt ab ban sem, hogy
a fehérek és feketék képesek
békésen egymás mellett élni,
ezért egészen elnökségéig tá-
mogatta a felszabadítottak-
nak az afrikai Libériába való
áttelepítésére irányuló törek-
véseket.  

Hamarosan kiderült, hogy
a feketék nem kívánnak átte-
lepülni egy ismeretlen föld-
részre, a rabszolgatartók ilyen
feltétellel sem hajlandóak
megválni „tulajdonuktól”, az
északiak pedig nem tudják
biztosítani az áttelepítés pénz -
ügyi feltételeit. Lincoln még
1862. augusztus 14-én a Fe -
hér Házban tartott megbe-
szélésen is arra figyelmez-
tette a fekete politikai veze-
tőket, hogy ha a rabszolgasá-

got fel is számolják, a faji elő-
ítéletek megmaradnak, s újra
felvetette az emigráció lehe-
tőségét. „Ez ugyanúgy a mi
országunk, mint a ma gáé!” –
közölte vele egyik tárgyaló-
partnere, s társai egyetértet-
tek vele. A kitelepítést az abo-
licionisták egy része is elle-
nezte, arra hivatkozva, hogy
inkább az előítéletek ellen
kellene küzdeni.

A rabszolgaság más terüle-
tekre való kiterjesztését azon -
ban Lincoln már politikai pá-
lyafutása kezdetétől ellenez te.
Nem fogadta el a demokrá -
ciára való hivatkozást, ami  kor
az volt a kérdés, létrehozhat-
nak-e egy territórium lakói
többségi szavazással rabszol-
gatartó államot. Lincoln szá-
mára ugyanis nem a többségi
akarat, hanem a rabszolga-
ság erkölcsi tűrhetetlensége
volt az elsődleges szempont,
s úgy vélte, a többség sem ve-
heti el egy kisebbségnek a
Függetlenségi nyilatkozatban
megfogalmazott jogait „az
élethez, a szabadsághoz és a
boldogulásra való törekvés-
hez”. Annyi bizonyos, hogy
Lincoln faji kérdésekben val-
lott nézetei sokat változtak
a polgárháború alatt, s az
egy kori „faji szeparatista” –
George M. Fredrickson ame-
rikai történész megfogalma-

zásával élve – készen állt arra,
hogy „egy színvak demokrá-
cia potenciálisan egyenlő pol-
gártársainak” tekintse Ame-
rika lakóit. 

Az elnök 1862 nyarán látta
be, hogy a nagyobb belföldi
és külföldi támogatás érdeké-
ben elnöki kiáltvánnyal kell
felszabadítania a rabszolgá-
kat. Az első jelentősebb észa -
ki győzelem, az antietami
csata (szeptember 17.) után
jelentette be, hogy 1863. ja-
nuár 1-jétől érvénybe lép a
„lá zadók” területein élő rab-
szolgákat felszabadító, úgy-
nevezett emancipációs nyi-
latkozata. „Soha életemben
nem éreztem bizonyosabbnak,
hogy helyesen cselekszem,
mint most, amikor aláírom
ezt a papirost!” – jelentette
ki. Ezután engedélyezte a fe-
ketékből felállított katonai
egységek létrehozását. 

Nagylelkűnek bizonyult az
indiánokkal is. 1862-ben Min-
nesotában a rezervátum ellá-
tási problémái következté-
ben kirobbant a szánti sziúk
felkelése Kis Varjú főnök ve-
zetésével. Mintegy félezer te-
lepest és katonát öltek meg,
s ezért a bíróság 303 indiánt
halálra ítélt. Lincoln 265 sziút
elnöki kegyelemben részesí-
tett, s csak azokat végezhet-
ték ki, akik gyilkosságot vagy

nemi erőszakot követtek el.
A kegyelem ekkoriban egyál-
talán nem volt népszerű in-
tézkedés, egy szenátor figyel-
meztette is az elnököt, hogy
ha több indiánt kivégeztet,
nagyobb támogatásra tehet
szert a Kongresszusban. Lin-
coln így válaszolt: „Nem
akaszt athatok fel embereket
szavazatokért!” 

„VÁLASZTÁSOK NÉL KÜL
NEM LEHET SZA BAD
KORMÁNYZATUNK!”
Amíg bízott abban, hogy a
hadsereg irányítói képesek
győzelmet aratni, addig azt
sem bánta, hogy tiszteletle-
nek vele. George B. McClellan,
az unió hadseregének főpa-
rancsnoka egyszer nem volt
hajlandó találkozni az őt fel-
kereső elnökkel, s lefeküdt
aludni, mialatt Lincoln vára-
kozott rá. Az elnök nem sér-
tődött meg: „Ha képes győzel-
met aratni, még a lova kan-
tárját is hajlandó vagyok
tarta  ni” – jelentette ki. De
azon nal leváltotta McClellant
és utódait is, amint nyilvánva-
lóvá vált, hogy nem tudják
megnyerni a háborút. Miután
Ulysses S. Grant személyében
megtalálta azt a főtisztet, aki
hajlandó az offenzív hadvise-
lésre, 1864 márciusában az
unió hadseregeinek főpa-
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‚A GETTYSBURGI  BESZÉD ‚‚A GETTYSBURGI  BESZÉD ‚

A legnagyobb hatást az a néhány mondatos
beszéde gyakorolta, amelyet a gettysburgi
csatatér temetŒjének avatásán mondott el
1863. november 19-én. A megrázóan egyszerı
és sallangmentes szónoklat így hangzott:

„Négyszer húsz és hét évvel ezelŒtt atyáink
egy új, szabadságban fogantatott nemzetet
hoztak létre e kontinensen, amely ama elvnek
szenteltetett, hogy minden ember egyenlŒ-
nek teremtetett. Most nagy polgárháborúba
bocsátkoztunk, amelyben eldŒl majd, hogy a
nemzet vagy más, így fogant és ennek szen-
telt nemzet tartósan fennmaradhat-e. Mi e
háború egyik nagy csatamezején gyıltünk
össze. Eljöttünk, hogy felavassuk e mezŒ egy
részét azok végsŒ nyughelyeként, akik itt élet-
üket adták, hogy e nemzet élhessen. IllŒ és
helyes dolog, hogy így tegyünk. Csakhogy tá-

gabb értelemben nem avathatjuk fel, nem
tisztelhetjük meg és nem szentelhetjük fel
ezt a helyet. Azok a derék férfiak, az élŒk és
a halottak, akik itt küzdöttek, már jobban fel-
szentelték annál, hogy csekély képességeink
ehhez bármit is hozzáadjanak vagy elvonja-
nak belŒle.  A világ kevéssé figyel s nem so-
káig emlékezik majd arra, amit itt beszélünk,
de sosem felejti el, amit Œk itt tettek. Inkább
nekünk, az élŒknek kell magunkat itt ama be-
fejezetlen munkának szentelnünk, amelyet
azok, akik itt harcoltak, oly nemes módon
mozdítottak elŒ. Inkább magunkat kell ama
nagy feladatnak szentelnünk, amely elŒttünk
áll – e dicsŒ halottak példája növelje meg ra-
gaszkodásunkat azon ügyhöz, amelyért Œk
mindent feláldoztak –  határozzuk el ünne-
pélyesen, hogy e halottak nem haltak meg

hiába – hogy e nemzet Isten segedelmével
újjá fog születni a szabadságban – és hogy a
nép kormányzata, a nép által és a népért lét-
rejött kormányzat nem fog eltınni a Föld szí-
nérŒl.”

A maga korában megdöbbentŒen rövid
beszédben Lincoln nem említette meg sem
az uni ót, sem a konföderációt. Csak a Füg-
getlenségi nyilatkozatra utalt, amely ré-
gebbi a déliek által megtagadott alkot-
mánynál is. Nem államról beszélt te hát,
nem az unióról, hanem öt alkalommal is a
nemzetet emlegette, amelynek egye temes
feladata van: a vi lág számára be kell bizonyí-
tania, hogy a demokrácia (government of the
people, by the people, for the people) képes
erélyes és hatékony módon meg védelmezni
a szabadságot és az egyenlŒ séget.



rancsnokává nevezte ki és
minden támadással szemben
megvédelmezte.

Bár kortársai közül sokan
úgy látták, hogy Lincoln riasz-
tóan megnövelte a végrehaj tó
hatalom hatáskörét, ő mind -
végig hangsúlyozta, hogy erre
kizárólag a háború miatt van
szükség. Szigorúan ragaszko-
dott a demokrácia alapelvei-
hez, s hallani sem akart arról,
hogy a harcokra való tekintet-
tel el lehetne halasztani az
1864-ben esedékes elnökvá-
lasztást. Pedig minden jel arra
mutatott, hogy vereséget fog
szenvedni: Északon egyre ter-
jedt a békevágy, s az unió csa-
patainak hatalmas véráldozat
árán sem sikerült még kivív-
niuk a döntő győzelmet. Lin-
coln mégsem függesztette fel
a szeptemberi behívóparan-
csot, pedig azt tanácsolták
neki, hogy ezzel próbálja nö-
velni támogatói számát. Nem
siettette két újonnan megala-
kult állam, Colorado és Neb-
raska befogadását az unióba,
pedig az ottani választók biz-
tosan őrá szavaztak volna.
Nem rendelte el, hogy a meg-
szállt déli területek lakói is ve-
gyenek részt az elnökválasztá-
son, pe dig így is nyerhetett
volna néhány szavazatot. Va-
gyis sze mélyes politikai túlélé-
sénél fontosabbnak tartotta a
népakarat minden külső ma-
nipulációtól mentes érvénye-
sülését, a demokrácia intéz-
ményeinek érintetlen fennma-
radását. 

„Választások nélkül nem le -
het szabad kormányzatunk!” –
jelentette ki Lincoln. Nem po-
litikai manővereinek, hanem
Atlanta elfoglalásának kö -
szön hette győzelmét az 1864-
es elnökválasztáson. Ezzel
ugyanis nyilvánvaló lett, hogy
a háborút hamarosan meg
fogják nyerni, s a kormány
po litikája sikeresnek bizo-
nyult. Amint azt ő is megfo-
galmazta: „Ezzel bebizonyoso-
dott, hogy a nép kormánya
fenn tudja tartani a válasz-
tást egy nagy polgárháború
közepette is. A világ idáig
nem tudhatta, hogy ilyesmi le-
hetséges.” 

A NAGYLELKŰ GYŐZTES
A győzelem közeledtével Lin-
coln közzétette rendkívül
nagylelkű elképzeléseit a déli
államok rekonstrukciójáról,
az unió helyreállításáról. A
kon föderáció főtisztviselői-
nek kivételével minden „láza-
dónak” kegyelmet akart adni,
a rabszolgáktól eltekintve tu-
lajdonuktól sem kívánta meg-
fosztani őket, s azt tervezte,
hogy amikor az 1860-ban sza-
vazati joggal rendelkező ál-
lampolgárok (vagyis a felnőtt
fehér férfiak) 10%-a hűséges-
küt tesz az uniónak, államuk
visszakapja önkormányzatát.
Nem akarta radikálisan átala-
kítani a déli államok társa-
dalmi rendszerét sem: azt ter-
vezte, hogy egyelőre kizárólag
a műveltebb és a hadseregben

harcoló feketék számára biz-
tosít politikai jogokat. 

Amikor pedig eljutott hoz -
zá a hír, hogy Lee tábornok
Appomatoxnál letette a fegy-
vert, a következőket üzente a
győztes Grantnek: „Hagyják,
hogy megadják magukat és
hazatérjenek otthonaikba,
csak fegyvert ne fogjanak
újra. Hadd menjenek vala-
mennyien, a tisztek és a töb-
biek, én csak engedelmességet
akarok, nem további véron-
tást. […] Senkit sem akarok
megbüntetni, bánjanak velük
minden szempontból liberáli-
san. Mi csak azt kívánjuk,
hogy ezek az emberek újra az
unióhoz kötődjenek, és aláves-
sék magukat törvényeinek.” 

A győzelemmel az elnök
minden bizonnyal szert tett

akkora tekintélyre és befo-
lyásra, hogy széles körökben
elfogadtathatta volna elképze-
léseit a háború utáni rekonst-
rukcióról. Minden gesztusa a
békét és a kiegyezést szol-
gálta. Az 1865. április 10-én
tartott győzelmi ünnepen pél-
dául felszólította a zenekart,
hogy játssza el a déliek leg-
népszerűbb indulóját, a Di -
xie-t. Váratlan halálával a mér-
sékelt és nagylelkű rendezés
lehetősége semmisült meg.

1865. április 14-én Lincoln a
feleségével együtt a wa shing -
toni Ford Színház elnöki páho-
lyából figyelte mosolyogva
Tom Taylor Amerikai kuzi-
nunk című, nagy sikerű vígjá-
tékának előadását. 22 óra 13
perckor John Wilkes Booth szí-
nész belépett a páholyába, s
Derringer márkájú pisztolyá-
val hátulról fejbe lőtte. A pá-
holyban tartózko dó Henry R.
Rathbone őrnagy rátámadt,
Booth egy vadászkéssel meg-
sebesítette őt, majd a páholy-
ból a színpadra ugrott. Sarkan-
tyúja a páholyt díszítő zász-
lóba akadt, ezért a színpadra
érve lábát törte, de még lati-
nul elkiáltotta Virginia állami
jelszavát: „Sic semper tyrra-
nis!” (Így járnak a zsarnokok!)
A kirobbant zűrzavarban sike-
rült elmenekülnie. Lincoln
nem tért töb bé magához.
Másnap reggel halt meg a
színházzal szembeni házban,
ahová átvitték.

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 31

Alighanem egyetlen elnököt sem
támadtak még oly sok oldalról 
és olyan hevesen, mint Œt. 
Az abolicionistáknak és a radikáli-
soknak túlságosan mérsékeltnek
tınt, a konzervatívoknak és az 
állami jogok védelmezŒinek túlsá-
gosan merésznek, egyesek azért
szidták, mert nem köt békét a kon-
föderációval, mások azért, mert
nem nyeri meg elég gyorsan 
a háborút. Ellenfelei bitorlónak, 
bohócnak, árulónak, zsarnoknak,
szörnyetegnek, idiótának, 
eunuchnak, bigottnak, demagóg-
nak, sarlatánnak, holdkórosnak, 
négerimádónak nevezték.  
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z amerikai polgárhábo -
rú idején (1861–1865)
ő volt az egyetlen déli

szenátor, aki az unió Kong-
resszusában maradt, s még a
visszafoglalt Tennessee kato-
nai kormányzójának hivatalát
is vállalta. Ezért az 1864-es vá-
lasztáson, amelyen a Republi-
kánus Párt a háborúpárti de-
mokratákkal egyesülve ideig-
lenesen Nemzeti Unió Pártjá-
nak nevezte magát, a nemzeti
összefogás hangsúlyozására
a demokrata párti Andrew
Johnsont jelölték Lincoln alel-
nökének.

Senki sem szerette volna
az elnöki székben látni, s
ezért Lincoln meggyilkolása
után rendkívül nehéz hely-
zetbe került. Az északiak sze-
mében gyanús déli demok-
rata volt, a déliek szemében
pedig áruló. Kormányzata
mégis jelentős eredmények-
kel dicsekedhetett. Külügymi-
nisztere, William H. Seward
meggyőzte III. Napóleon fran-
cia császárt, hogy vonja ki
Habsburg Miksa császárságát
támogató seregeit Mexikóból,
1867-ben pedig 7,2 millió dol-
lárért megvásárolták Oroszor-
szágtól Alaszkát. A kortársak
„Seward őrültsége” és „Seward
jégszekrénye” néven emleget-
ték az új territóriumot, s csak
harminc év múlva, amikor
aranyat találtak itt, ismerték
el, hogy érdemes volt megvá-
sárolni. 1868-ban szerződést
kötöttek Kína kormányával
az egymás országában élő ál-
lampolgáraik jogairól s a kí -
naiak korlátlan amerikai be-
vándorlásának engedélyezésé-
ről. 1867-ben pedig birtokba
vették a Hawaiitól ezer mér-
földre nyugatra fekvő Mid-
way-szigeteket. 

A fő belpolitikai problémát
azonban a legyőzött egykori
rabszolgatartó tagállamok je-
lentették. Johnson azt ter-
vezte, hogy ha visszavonják a
kilépést az unióból, elutasít-
ják a rabszolgaságot és meg-
tagadják a konföderációs ál-
lamadósság fizetését, vala-
mint lakosságuk 10%-a esküt
tesz az unióra, az illető állam
újra annak teljes jogú tagja

lehet. Az általános amneszti-
ából csak a konföderáció ve-
zető tisztviselőit, valamint a
húsz ezer dollárnál értéke-
sebb tulajdonnal rendelkező-
ket zárta ki, akiknek külön
kellett kérelmezniük az el-
nöktől politikai jogaik vissza-
állítását. A nagylelkű rende-
zést a déli államok akadályoz-
ták meg: a választásokon a
konföderáció vezetőit küld-
ték a Kongresszusba, s véres
faji zavargásokra is sor került.

Johnson nem tudott kompro-
misszumra jutni a felháboro-
dott republikánusokkal. Nép-

szerű és mérséklő törvényja-
vaslataikat megvétózta, s ez -
zel szembefordította magá-
val a Kongresszus mindkét
kamarájának többségét.

1867-től a republikánusok
hozzáláthattak saját rekonst-
rukciós politikájuk megvaló-
sításához. Immár a feketék
politikai jogainak fegyveres
biztosításával próbálták pol-
gárjogaik tiszteletére bírni a
délieket. Tennessee kivételé-
vel katonai megszállást vezet-
tek be valamennyi volt „láza -
dó” déli államban, több száz -
ezer déli fehér állampolgárt
fosztottak meg politikai jo ga -
i tól, ugyanakkor politikai jo-
gokkal ruházták fel a helyi la-
kosság többsége által alsóbb-
rendűnek tekintett feketéket. 

Johnson megvétózta az
úgynevezett kongresszusi re-
konstrukció törvényeit, vétóit
azonban a két kamara érvény-
telenítette. Amikor a Szená-
tus akaratával szembeszegül -
ve leváltotta Edwin M. Stan-
ton hadügyminisztert, a radi-
kális republikánusok vádat
emeltek ellene a Képviselő-
házban, azt állítva, hogy meg-
szegte a hivatalok időtarta-
máról rendelkező törvényt,
és gyalázta a Kongresszust. 
Ő volt az első elnök, aki el -

len lefolytatták a törvény-
hozó szerv vádeljárását, az
úgynevezett impeachmentet.
A Szenátus által lefolytatott
perben azonban végül fel-
mentették (1868). Ma már az
amerikai jogászok és történé-
szek is úgy vélekednek, hogy
nem követett el törvény te -
lenséget, s veszélyes prece-
dens lett volna elegendő ok
nélkül leváltani az elnököt. 

Ezután Johnson már nem
avatkozott bele a kongresz-
szusi rekonstrukció folyama-
tába. Utolsó év végi üzeneté-
ben bölcs reformokra tett ja-
vaslatot, melyekből később
többet is bevezettek, az ő in-
dítványait azonban felhábo-
rodás fogadta. A Fehér Ház-
ból való távozása előtt elnöki
kegyelemben részesített min-
den egykori „lázadót”, nem
vett részt utóda beiktatásán,
s visszatért államába.

ABRAHAM LINCOLNT A LEGNAGYOBB, MÁSODIK
ALELNÖKÉT VISZONT A LEGROSSZABB ELNÖKÖK
KÖZÖTT TARTJA SZÁMON A TÖRTÉNELEM. REND-
KÍVÜL SZEGÉNY SORBÓL SZÁRMAZOTT, ÍRNI CSAK
HÚSZÉVESEN TANULT MEG. NYOMORBAN ELTÖL-
TÖTT IFJÚSÁGA MIATT SZENVEDÉLYESEN UTÁLTA
A NÁLA GAZDAGABB ÉS MŰVELTEBB EMBEREKET.
A KISEMBEREK, A „PLEBEJUSOK” KÉPVISELŐJÉNEK
TEKINTETTE MAGÁT, AKI A „PARAZITA ARISZTOK-
RÁCIA” ELLEN HARCOL. ELLENFELEI MEGVETŐEN
CSAK „A TENNESSEE-I SZABÓ” NÉVEN EMLEGET-
TÉK. VISZONT Ő VOLT AZ EGYETLEN EGYKORI
ELNÖK, AKIT HIVATALI IDŐSZAKA UTÁN SZENÁ-
TORRÁ VÁLASZTOTTAK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 17. ELNÖKE

ANDREW JOHNSON
1865. ÁPRILIS 15.–1869. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Raleigh, Észak-Karo-
lina, 1808. december

29.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:
1864 (alelnökként)

Házastárs:
Eliza McCradle (1810–

1876)
Halál:
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gátlásos, visszahúzó dó,
szemérmes ohiói ka-
tonatiszt a nyugati

helyőrségekben annyira vá-
gyódott felesége, Julia Boggs
Dent és négy gyermekük
után, hogy az italban keresett
vigaszt. Ezért elbocsátották,
s a civil életben minden vállal-
kozásában tökéletes kudarcot
vallott. Az amerikai polgár -
háború idején (1861–1865)
azonban visszatért az északi
hadseregbe, s ahol meg jelent,

ott a rend mintegy va rázs -
ütésre hel y  reállt, és sorra
aratták a győzelmeket. 

1865. április 9-én Appomat-
tox törvényszéki épületénél

A polgárháborúban Ulysses 
S. Grant tette a legtöbbet az unió
gyŒzelmének kivívásáért a konfö -

deráció felett. Amikor egy vesztes
csata után többen a leváltását 

követelték, Lincoln kiállt mellette:
„Nem nélkülözhetem ezt az embert.”

1868-ban, 46 évesen az USA 
egyik legfiatalabb elnöke lett.
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A HARMADIK HÁBORÚS HŐS A FEHÉR HÁZBAN
A VILÁGTÖRTÉNELEM EGYIK LEGSIKERESEBB TÁ-
BORNOKA VOLT. LINCOLN ÍGY NYILATKOZOTT
RÓLA: „GRANTBEN A TÖKÉLETES HIDEGVÉR ÉS
A MAKACS CÉLTUDATOSSÁG A NAGY DOLOG!
[…] NEM KÖNNYEN IDEGESÍTHETŐ FEL, ÉS
OLYAN A HARAPÁSA, MINT A BULDOGÉ. HA
EGYSZER VALAMIBE BELEMÉLYESZTETTE A FOGÁT,
NEM LEHET LERÁZNI!” 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 18. ELNÖKE

ULYSSES S. GRANT
1869. MÁRCIUS 4.–1877. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Point Pleasant, Ohio, 

1822. április 27.
Párt: 

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1868, 1872
Házastárs:

Julia Boggs Dent (1826–
1902)
Halál:

Mount McGregor, Wil-
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1865. május 21-én, a richmondi
ütközet elŒtt Grant a térképet

tanulmányozza egyik tisztje
válla fölött áthajolva. 

A polgárháború elsŒ éveiben 
a nyugati folyók mentén aratott

gyŒzelmei tették országszerte 
ismertté a nevét. Ez azonban
mit sem változtatott a visel -

kedésén: egyszerı katonai
egyenruhát viselt, fittyet hányt 

a protokollra, továbbra is ugyan-
úgy vezette a csapatait, maga

írta a parancsait, nem törŒdött 
a veszéllyel, és elhitette az 

embereivel, hogy nem veszít -
hetnek. KésŒbb, a keleti had -

színtéren aratott gyŒzelmei után
egyenesen az unió megmen -

tŒjeként üdvözölték.

4∞&£∞∞§£™
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Robert E. Lee tábornok, a dé -
li főparancsnok Grant előtt
kapitulált. A nagylelkű győz-
tes közölte saját katonáival,
hogy „a háború befejeződött,
a lázadók újra honfitársaink,
s legjobb lenne, ha a győze-
lem feletti örömet azzal jelez-
nénk, hogy minden demon st -
rációt mellőzünk”.

Miután 1868-ban elnökké vá -
 lasztották, kijelentette: „Nem
akartam elnök lenni, és soha-
sem bocsátottam meg ma-
gamnak, hogy ennek érdeké-
ben lemondtam a hadsereg
parancsnokságáról. De nem
tehettem mást. Kitüntetései-
met és lehetőségeimet a Re-
publikánus Pártnak köszön-

hettem, és ha a nevemre van
szükségük, át kell engednem
nekik.” A tehetséges katona-
tiszt nem értett a jogi kérdé-
sekhez, nem ismerte az alkot-
mányt, s kabinetjébe nem 
tapasztalt politikusokat, ha -
nem korrupt barátokat és
rokonokat választott. A poli -
tikai kezdeményezést áten-

gedte a Kongresszusnak. Né -
ha meg sem jelent a kabinet
ülésein, amelyeket ő hívott
össze. Ő maga becsületes
maradt – de rendkívül kor-
rupt kormányzatot hozott
létre.

Elnöksége idején került sor
az egykori rabszolgatartó tag-
államok „rekonstrukciójára”:
katonai megszállással és a fe-
keték teljes körű politikai jo-
gainak biztosításával délen
republikánus bábállamokat
hoztak létre, amelyeket a fe -
hér lakosság többsége nem
támogatott. A Kongresszus
követeléseinek formális telje-
sítése után azonban fokoza-
tosan minden déli államban
helyreállt a helyi konzervatív,
demokrata párti fehér elit
uralma. A rekonstrukció kö-
vetkezménye így a feketékkel
szembeni gyűlölködés és csak -
nem száz éven át tartó elnyo-
más volt. 

Külügyekben Grant hallga-
tott óvatos külügyminiszte-
rére, Hamilton Fishre, s bé-
kére törekedett az indiánok-
kal is. Mégis elnöksége idején
került sor a leghíresebb indi-
ánháborúkra. Reformkísérle-
tei sorra elbuktak, s ellenfelei
számtalan hivatali visszaélés -
re, sikkasztásra és pénzügyi
botrányra derítettek fényt.
Grant ezért nem indult har-
madszor az elnökválasztáson.
Öregkorára újra elszegénye-
dett, s csak az mentette meg,
hogy kiderült: kiváló író. A
mértéktelen szivarozás miatt
kifejlődött nyelvrákkal küsz-
ködve készítette el utolsó
éveiben polgárháborús em-
lékiratait, minden idők egyik
legszínvonalasabb hadtörté-
neti művét.

„Az volt a szerencsém vagy 
balsorsom, hogy a végrehajtó
hatalom feje lettem bármilyen
korábbi politikai gyakorlat nélkül
– írta emlékirataiban. – A háború
és a politika annyira különböz�.”
Grant történetének tanulsága,
hogy a katonai dicsŒség nem
mindig jár együtt az elnökség-
hez szükséges képességekkel.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



ayes egész életében
pártokon kívül álló
köz  tisztviselőnek te-

kintette magát, s még saját
pártját is súlyos kritikával il-
lette. „Hamisított államférfiak-
nak” nevezte politikustársait,
azt követelte, térjenek vissza
„az eredeti mintadarabhoz,
melyből oly nagy mennyiség
készült száz évvel korábban”.
Ügyvédként megvédelmezte
a szökevény rabszolgákat, és
végigszolgálta a polgárhábo-
rút. Ohio kormány zójaként
(1868–72, 1876–77) állami is-
kolákat, árvaházakat, elme-
gyógyintézeteket és szegény-
házakat létesített, s ratifikál-
tatta a feketék jogait biztosító
XV. alkotmánykiegészítést. Tu-
datosan törekedett a mérsék-
letre, óvatosságra, a régi esz-
mék és értékek megőrzésére.
Arisztotelész műveinek elolva-
sása után ezt jegyezte fel nap-
lójába: „Az erényt a középszer
biztosítja, s ettől minden szél-
sőséges eltérés bűn.”

A republikánusok egy ré -
sze azzal csúfolta, hogy az
erényessége miatt még gúny-
nevet sem aggathatnak rá.
Hamarosan azonban találtak
egy megfelelőt a számára. Az
1876-os republikánus elnök-
jelölő konvención ugyanis az
ismertebb jelöltek közül sen -
ki sem kapta meg a szüksé-
ges számú szavazatot, s ezért
végül Hayest jelölték – bár ő
csak alelnöki jelölésben re-
ménykedett. Az elnökválasz-
tás eredménye attól függött,
hogyan értelmezik a három,
ka tonai megszállás alatt álló
déli ál lam, Louisiana, Dél-Ka-
rolina és Florida ellentmondá-
sos választási eredményeit.
A zűrzavaros belpolitikai ál -
lapotok miatt ugyanis mind -
három államban két elektor-
testület ült össze, és két vá -
lasz tási eredmény érkezett 
Wa shingtonba. A fegyveres
konf liktussal fenyegető belpoli-
tikai válságot végül a Kongresz-
szus 15 fős bizottsága oldotta
meg, amely Hayest nyilvání-
totta győztesnek. A demok -
raták ettől kezdve „Őcsalárd -
 ságának”, „de facto elnöknek”
gúnyolták.

Hayes a Demokrata Párt
megbékítése érdekében visz-
szavonta a megszálló csapa-
tokat az utolsó déli államok-
ból, s Észak nem avatkozott
be többé a déli államok bel-
ügyeibe. Ezzel persze kiszol-
gáltatták a volt rabszolgákat
egykori uraiknak, akik külön-
böző módszerekkel lehetet-
lenné tették számukra politi-
kai jogaik gyakorlását. E jo -
gai kat csak további katonai
megszállással lehetett volna
megvédelmezni, ám ehhez a
demokrata többségű Kong-
resszus nem adott pénzt, s
az északi közvélemény sem
támogatta volna.

Az elnök megtiltotta a tiszt   -
viselőknek az aktív politizá-
lást (1877), leváltotta a New

York-i vámhivatal korrupt re-
publikánus vezetőit, a közhi-
vatali reformtörvényt azon-
ban a Kongresszus nem tá-
mogatta. Sőt, a Szenátus meg -
szavazta, hogy az elnöknek
figyelembe kell vennie az ál-
lami hivatalokra való kineve-
zések során az állam szenáto-
rainak véleményét. Hayes ezt
nem fogadta el, és sikerült
megvédelmeznie az elnöki
előjogokat. 

Kaliforniában attól tartot-
tak, hogy a kínai munkások
beáramlása miatt csökkenni
fognak a bérek. Ezért törvény -
javaslattal kívánták megvon -
ni a kínaiaktól az 1868-as be-
vándorlási kedvezményeket.
Az elnök 1879-ben ezt meg-
vétózta, s a következő év ben

új szerződést kötött a kínai
kormánnyal a bevándorlás
mérsékléséről. Támogatta az
indiánok oktatására tett kí-
sérleteket is, az őslakosság
helyzetén az egyéni földtulaj-
don bevezetésével és a keresz-
ténység terjesztésével kívánt
javítani. Az őslakosok kultú -
rájának felszámolásával járó
riasztó következmények re
természetesen nem gondolt.

Amikor Franciaország épí-
teni kezdte a Panama-csator-
nát, Hayes bejelentette, hogy
„az Egyesült Államok nem
mondhat le a csatorna ellen-
őrzésétől egyetlen európai ha-
talom vagy az európai hatal-
mak bármilyen kombinációja
javára sem”. Ezzel Theodore
Roosevelt fellépését előlegez -
te meg, de az építkezés elin-
dítását nem tudta megakadá-
lyozni.

Az elnök szép és intelli-
gens felesége (az első egyete-
met végzett First Lady) nagy
népszerűségre tett szert Wa -
shingtonban. Ő kezdte gyűj-
teni a korábbi elnökök és fe-
leségeik festményeit, s ő hívta
meg elsőként a gyermekeket
a Fehér Ház kertjébe húsvéti
tojást keresni. Férje kérésére,
aki szerette volna megnyerni
az antialkoholisták támogatá-
sát, nem szolgáltatott fel al-
koholt a Fehér Ház fogadá-
sain. A képviselők és szenáto-
rok ezért csak „Limonádé
Lucy” néven emlegették az
asszonyt.

Hayes a feketék szavazati
jo gainak megóvására tett
erőtlen kísérleteivel a délie-
ket, közhivatali reformkísér-
leteivel a republikánus párt-
főnököket, a kínaiak megvé-
delmezésével pedig a kalifor-
niaiakat haragította magára.
Mivel amúgy sem akart új vá-
lasztáson indulni, megelége-
dett azzal, hogy a Grant-kor-
mány botrányai után vissza-
állította a Fehér Ház és a Re-
publikánus Párt tekintélyét,
szembeszállt az igazságtalan-
nak tartott törvényjavasla-
tokkal, s mérsékelt reform-
kezdeményezéseivel előkészí-
tette utódai határozottabb
fellépését.
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AZ AMERIKAI ALKOTMÁNY „ALAPÍTÓ ATYÁI” NEM
ISMERTÉK EL A POLITIKAI PÁRTOK SZÜKSÉGESSÉ-
GÉT. AZ Ő SZEMÜKBEN A „PÁRT” SZÓ ÖNZŐ ÉR-
DEKCSOPORTOT JELENTETT. A FELVILÁGOSODÁS
GYERMEKEIKÉNT ÚGY VÉLEKEDTEK, HOGY MINDEN
ÉRTELMES EMBER KÉPES FELISMERNI, MIT KÍVÁN A
KÖZÉRDEK, ÉS HA TISZTESSÉ GES, AKKOR ENNEK
MEGFELELŐEN FOG CSELEKEDNI. EZÉRT AZ ALKOT-
MÁNY NEM IS EMLÍTI A PÁRTOKAT. CSAKHOGY
EGY ENNYIRE HATALMAS ORSZÁGBAN, AHOL A
TÁRSADALMAT OLY SOK GAZDASÁGI, VALLÁSI, RE-
GIONÁLIS ÉS ETNIKAI ELLENTÉT OSZTJA MEG,
ALIGHA LEHETETT ELKÉPZELNI, HOGY MINDENKI
EGYFORMÁN ÉRTÉKELI MAJD A KÖZÉRDEK FOGAL-
MÁT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 19. ELNÖKE

RUTHERFORD B. HAYES
1877. MÁRCIUS 4.–1881. MÁRCIUS 4.
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Születés:

Delaware, Ohio,
1822. október 4.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1876

Házastárs:
Lucy Ware Webb

(1831–1889)
Halál:

Fremont, Ohio,
1893. január 17.



republikánusok 1880-
ban úgy jártak, mint
huszonnyolc évvel ko-

rábban a demokraták: chica-
gói elnökjelölő konvencióju-
kon a harmincnegyedik szava-
zással sem sikerült többséget
biztosítani egyik vezetőjüknek
sem. A harminchatodik szava-
zásnál egy mindaddig viszony-
lag ismeretlen férfi, James A.
Garfield nyerte el a kétharma-
dos többséget. Szegény család-
ból származó, ohiói ügyvéd
volt, aki harcolt a polgárhábo-
rúban, majd képviselő lett
(1863–1880). Ellenfelei ügyet-
lensége, a Demokrata Párt
iránti északi gyanakvás és az
erélyes republikánus kam-
pány jóvoltából megnyerte a
választást.

Hivatalba lépése után négy
hónappal, 1881. július 2-án a
washingtoni Baltimore és Po-
tomac pályaudvaron a zavart
elméjű Charles Julius Guiteau
hátulról kétszer rálőtt az el-
nökre, mert az megtagadott
tőle egy diplomáciai állást.
Garfield két és fél hónapon át
küzdött az életéért. Három-
szor operálták meg, s valószí-
nűleg az orvosok sterilizálat-
lan szerszámai miatt kapott
vérmérgezésbe halt bele szep -
tember 19-én. A gyilkost a saj -
tó úgy mutatta be, mint aki a
hi vatalhajszolás miatt raga-
dott fegyvert. Így a merénylet-
nek annyi eredménye volt,
hogy felhívta a társadalom fi-
gyelmét a korrupt hivatalosz-
togatás ellentmondásaira.

politikusok egy része
igencsak megrémült,
amikor Garfield meg-

gyilkolása után alelnökére
szállt az elnöki rang. A ma gas,
testes, elegáns Chester A. Ar -
thurt ugyanis úgy ismerték,
mint „a vesztegetők vesztege-
tőjét”. New York City republi-
kánus politikai vezetői 1871-
ben kineveztették a kikötő
vámigazgatójává. Ar thur sze-
met hunyt a vesztegetések és
törvénytelen eljárások felett,
és több mint ezer állást bizto-
síthatott a helyi republikánu-
soknak, akik fizetésük és a fel-
vett kenőpénzek egy részét
befizették a párt kasszájába.
1878-ban leváltották, de két
év múlva felkínálták neki az
alelnökjelöltséget, hogy a
konzervatív republikánusok
frakciója is a többség jelöltje
mellé álljon. 

Mindenki attól tartott, hogy
Arthur a legkorruptabb re-
publikánus gyakorlatot fogja
követni. A hatalom azonban
felelősségérzettel töltötte el.
Meglepően tisztességes és ha-
tékony kormányzatot hozott
létre, s még a New York-i vám-
hivatal élére kinevezett utód-
ját sem váltotta le. „Megtanul-
tam, hogy Chester A. Arthur
és az Egyesült Államok elnöke
két különböző ember!” – je-

lentette ki. 1883-ban alá-
írta a Pendleton-féle köz-
hivatali törvényt, amely
véget vetett a „pré da -
rendszernek”, vagyis a
közhivatalok politikai szem-
pontok alapján történő oszto-
gatásának. Ezentúl a hivata-
lok egy részét csak a kétpárti
közszolgálati bizottság előtt
vizsgát tett jelöltek tölthették
be. Megnehezítették a tisztvi-
selők politikai okokból tör-

ténő elbocsátását is. Az elnök
javaslatot tett a haditengeré-
szet fejlesztésére, és elnök-
sége alatt négy modern hadi-
hajó épült meg. Szerény kez-
det volt, de ezzel fektették le
a későbbi fejlődés alapjait.

Arthur renováltatta a Fe -
hér Házat, s a washingtoni
társasági élet egyik központ-
jává változtatta. Javaslatot
tett a vámok és a fogyasztási

adók csökkentésére,
a Kongresszus azon-
ban nem támogatta
őt. A republi kánus
kép   vi selők és szenáto-
rok ugyanis meg vol-
tak eléged ve a kincs-
tár bevételi többle té -
vel, amely ből bőke  zű -
en támogathatták a
rá  juk sza vazó társadal -
mi csoportokat. Pe dig
hallgathattak volna
Ar  thurra, mert egyre
több déli és nyugati
amerikai háborgott
azon, hogy a magas
vámok miatt drágán
kell megvásárolnia az
iparcikkeket, s döntött
úgy, hogy a következő
elnökválasztáson a De-
mokrata Párt jelöltjét
fogja támogatni.

Bár Arthur népszerű-
sége növekedni kezdett,

a párt főnökei nem támogat-
ták reformjai miatt, a múlt-
jára emlékező reformerek
pedig továbbra sem bíztak
benne. Így nem sikerült jelöl-
tetnie magát a következő el-
nökválasztásra.
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 21. ELNÖKE

CHESTER A. ARTHUR
1881. SZEPTEMBER 19.–1885. MÁRCIUS 4.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 20. ELNÖKE

JAMES A. GARFIELD
1881. MÁRCIUS 4.–1881. SZEPTEMBER 19.

Születés:
Moreland Hills, Ohio, 
1831. november 19.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1880

Házastárs:
Lucretia Rudolph (1832–

1918)
Halál:

Elberon, New Jersey,
1881. szeptember 19. 
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1881. szeptember 19. 

Születés:
Fairfield, Vermont, 
1829. október 5.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1880 (alelnökként)

Házastársa:
Ellen Lewis Herndon

(1837–1880)
Halál:

New York City,
1886. november 18. 
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erületi helyettes ügyész -
ként, majd Erie megye

sheriffjeként szigorú
és megvesztegethetetlen tiszt -
viselőnek bizonyult. Buffalo
polgármestereként sorra meg -
vétózta a vállalkozókkal kö-
tött korrupt szerződéseket.
New York állam kormányzó-
jaként pedig szembeszállt a
pártfőnökökkel, megvétózta
a pazarló és vesztegetésre uta -
ló törvényjavaslatokat, majd
aláírta az állam közszolgálati-
reform-törvényét. Sikerei és
népszerűsége miatt a demok-
raták 1884-ben elnökjelölt-
jükké választották.

A választáson vad sárdobá-
lás folyt, s Clevelandet azzal
vádolták, hogy törvénytelen
gyermeke van. (Valójában egy
nős barátja helyett vállalta
egy prostituált gyermekének
apaságát és támogatását.)
Amikor viszont a demokra-
ták is összegyűjtöttek min-
dent, amivel Cleveland ellen-
felét megvádolhatták, ő apró
darabokra tépte és eléget-
tette a dokumentumokat, e
szavakkal: „E választási had-
járatban a mocskolódás le-
gyen a másik fél monopóli-

uma!” Rendkívül szoros küz-
delemben nyerte meg a vá-
lasztást, s beköltözhetett a
Fehér Házba, amelyet hu -
szon négy évvel korábban ha-
gyott el az előző demokrata
párti elnök.

A történészek afféle negatív
elnöknek nevezik őt, aki azt
tartotta kötelességének, hogy
megakadályozza a rosszat, a
korrupciót és a pazarlást, de
úgy vélte, semmit sem kell
tennie a jó ügyek érdekében.
Azt hangoztatta, hogy a szö-
vetségi kormányzat egyetlen
társadalmi csoportot sem ré-
szesíthet támogatásban, mert
ezzel aláásná az öntevékeny-
ség és az önkormányzatiság
republikánus erényeit. Sze-
rinte az állampolgárnak nem
segélyt kell várnia a kormány-
zattól, hanem takarékosságot,
becsületességet és igazságos-

GEORGE WASHINGTON MÉG ARRA KÉSZÜLT,
HOGY RÉSZT VESZ A SZENÁTUS ÜLÉSEIN, ÉS SZO-
ROSAN EGYÜTTMŰKÖDIK A KONGRESSZUSSAL.
JEFFERSON MINDEN FONTOSABB DÖNTÉST SZEMÉ-
LYESEN HOZOTT MEG, DE ELJÁTSZOTTA, HOGY
HALLGAT A KÉPVISELŐKRE ÉS A SZENÁTOROKRA.
MADISON ÉS MONROE ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY
TULAJDONKÉPPEN A TÖRVÉNYHOZÓ HATALOMNAK
KELLENE VEZETNIE AZ ORSZÁGOT, S ŐK CSAK HŰ-
SÉGESEN VÉGREHAJTJÁK MAJD AZ ÖNZETLEN HA-
ZAFIAKBÓL ÁLLÓ KONGRESSZUS TÖRVÉNYEIT. AZ
1830-AS ÉVEKBEN AZONBAN ANDREW JACKSON
RADIKÁLISAN ÁTALAKÍTOTTA AZ ELNÖKSÉGET: A
TÖRVÉNYEK PUSZTA VÉGREHAJTÓJÁBÓL HATÁRO-
ZOTT, VEZETŐ SZEREPET BETÖLTŐ POLITIKAI HA-
TALOMMÁ VÁLTOZTATTA, AMELY SAJÁT ELVEI ÉS
CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT KÜZD – AKÁR A
KONGRESSZUSSAL SZEMBEN IS.  EZT A VONALAT
VITTE TOVÁBB LINCOLN, AKI A POLGÁRHÁBORÚ
RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNYEIRE HIVATKOZVA ERŐSÍ-
TETTE MEG AZ ELNÖKI HIVATALT. AZ ELNÖKI HA-
TALOM FÜGGETLENSÉGÉT VÉGÜL CLEVELAND BIZ-
TOSÍTOTTA A KONGRESSZUS MINDENHATÓ VEZE-
TŐIVEL SZEMBEN. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 22. ÉS 24. ELNÖKE

GROVER CLEVELAND
1885. MÁRCIUS 4.–1889. MÁRCIUS 4
1893. MÁRCIUS 4.–1897. MÁRCIUS 4.

K 

Születés:
Caldwell, New Jersey,

1837. március 18.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1884, 1892
Választási vereség:

1888
Házastárs:

Frances Folsom (1864–
1947)
Halál:

Princeton, New Jersey,

GROVER CLEVELAND74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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A testes, bikanyakú, indulatos, de
barátságos férfi csak középiskolát
végzett, s munka mellett szerzett
ügyvédi oklevelet. Becsületes, meg-
bízható embernek tartották, akinek
az életét a munka töltötte ki.
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ságot. Olyan vezetést biztosí-
tott az Egyesült Államok szá-
mára, amilyet választói vártak
tőle: megbízható, becsületes,
konzervatív – és rendkívül 
ötlettelen, fantáziátlan kor-
mányzatot.

Megpróbálta érdem – és
nem pártállás – szerint oszto-
gatni a hivatalokat, de aztán
engednie kellett a demokrata
pártvezérek követeléseinek.
Mindazonáltal kétszeresére
növelte azon hivatalok szá-
mát, amelyeket a közszolgá-
lati bizottság ellenőrzése
alatt működő, nyílt vizsga-
rendszer segítségével töltöt-
tek be. Takarékosságra töre-
kedve az elé kerülő törvény-
javaslatok kétharmadát meg-
vétózta, azt is, amellyel a
Kongresszus 1887-ben jára-
dékot kívánt biztosítani a pol-
gárháború minden sebesült
katonájának, valamint az el -
esettek rokonainak. Ezzel je-
lentősen csökkentette saját
esélyeit a következő elnökvá-
lasztáson.

Megvédelmezte az elnöki
hivatal önállóságát. Amikor a
republikánus szenátorok az
elbocsátások okairól szeret-
tek volna tájékoztatást kapni,
kifejtette, hogy az elnöknek
joga van bizonyos informá-
ciók visszatartásához. A re-
publikánus többségű Szená-
tus azzal fenyegette, hogy ér-
vényteleníti a kinevezéseit, de
Cleveland 1886 márciusában
az elnöki hatalom független-
ségének védelmében közvet-
lenül a társadalomhoz fordult,
amely támogatta őt. A Kong-
resszus 1887-ben vissza is
vonta a hivatali időtartamról
rendelkező 1867-es törvény
eredeti formáját, amellyel
még Andrew Johnsont próbál-
ták megfosztani az elnöki ha-
talom egy részétől. Ezzel a
Kongresszus elismer te az el-
nöknek azt a jogát, hogy a
végrehajtó hatalom hivatalai-
ban önállóan nevezze ki és bo-
csássa el a hivatalnokokat.

Aláírta az államközi keres-
kedelem törvényét (1887),
amellyel bizottságot alakítot-
tak a vasúti szállítási árak fe-
lülvizsgálatára. Ez volt az első
kísérlet a nagyvállalkozók üz-
leti ügyeinek szabályozására a
társadalom szélesebb rétegei
érdekében. Elfogadta a Dawes-
törvényt (1887), amellyel lehe-
tővé vált, hogy az indián rezer-
vátumok nagy részét felosz-
szák családi birtokokra. Ezzel
azonban azoknak ártott a leg-
többet, akiknek segíteni kí-
vánt: a földközösség felszá-
molásával az indiánok nem
változtak át farmerekké, s ma -
gántulajdonukba adott föld-
jeik nagy része csalás vagy
ügyeskedés következtében a
fehérek kezére került. 

1887-ben Cleveland – a
kincs tár bevételi többletére
hivatkozva – a vámok mér-
séklésére szólította fel a Kong -
resszust. Ezzel a fogyasztási
cikkek árát és a meggondo-
latlanul osztogatott járadéko-
kat akarta csökkenteni egy
takarékosabb kormányzat
érdekében. A nagyiparosok
azon ban felháborodtak, s a
republikánusok a hazai ipart
védő és magasabb béreket
biztosító vámok védelmére
keltek. A járadékosok pedig
természetesen arra a pártra
szavaztak, amelyiktől a pénzt
kapták. Sokak szerint Cleve-
land megnyerte volna a kö-
vetkező választást, ha nem
próbálja csökkenteni a költe-

kezést. Ő azonban így véleke-
dett: „Nem akartam, hogy
úgy válasszanak meg, hogy a
nép nem tudja, melyik olda-
lon állok. Pártszempontból
talán hibát követtem el, de a
fenébe is, igazam volt!”

Cleveland volt az egyetlen
elnök, aki egy választási vere-
ség után másodszor is vissza-
térhetett a Fehér Házba. Ezt
Benjamin Harrison elnök
ügyetlenségének és a repub-
likánus vámpolitika népsze-
rűtlenségének köszönhette.
Második elnöksége első évé-
ben azonban kirobbant a szá-
zad legnagyobb gazdasági
válsága, s Clevelandnek, aki
előző kormányzata idején a
bevételi többlettől szeretett
volna megszabadulni, most a
kincstár deficitjét kellett csök -
kentenie különféle intézkedé-
sekkel. Százmillió dollár ér-
tékben államkötvényeket ada -
tott el aranyért, majd kölcsönt
vett fel a Morgan-féle banktól.
Ellenfelei ezt úgy értelmezték,
hogy az elnök „eladja” a nem-
zeti kormányzatot, pedig való-
jában nem akarta kockáztatni
az üzleti körök bizalmát. Ez -
zel sikerült stabilizálnia a
pénz ügyeket s csökkenteni
az arany kiáramlását.

A Wilson–Gorman-féle vám -
törvény az átlagosan 48,4%-
os vámokat 41,3%-ra csökken-
tette (1894). A sokkal komo-
lyabb csökkentésre törek vő
Cleveland fel volt háborodva,
de jobb megoldás híján en-

gedte, hogy a törvényjavaslat
az aláírása nélkül törvény -
erőre emelkedjen. A törvény
rendelkezett a jövedelemadó
bevezetéséről is, ezt azonban
a Legfelsőbb Bíróság alkot-
mányellenesnek nyilvánította
a következő évben. Vagyis a
demokraták egyetlen reform-
tervüket sem tudták megva-
lósítani, csak a hadiflotta mo-
dernizálása terén értek el
ered ményeket.

1894 nyarán több száz
mun kanélküli vonult Ohióból
Washingtonba, hogy köz mun -
kaprogramok megindítását
követelje. A látszólag társa-
dalmi forradalommal fenye -
gető tömegmozgalom gro -
teszk módon ért véget: a fel-
vonulók vezetőjét, Jacob S.
Coxey-t letartóztatták, mert
Washingtonban a park füvére
lépett, követői pedig szétosz-
lottak. A Pullmann cég vasúti
munkásainak chicagói sztrájk -
ját, mely a 25%-os bércsök-
kentés miatt tört ki, már
nem lehetett ilyen könnyen
leszerelni. A munkanélküliek
és a sztrájkolók két napon át
gyújtogattak Chicagóban,
amíg a hadsereg közbe nem
avatkozott.

Elnöki időszakának lejárta
után Cleveland a New Jersey-i
Princetonban telepedett le,
előadásokat tartott a Prince-
ton Egyetemen, s 1904-ben
az egyetem vezető testületé-
nek elnökévé is megválasz-
tották.
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Cleveland volt az elsŒ elnök, akinek
esküvŒjét a Fehér Házban rendezték
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arrison apja képviselő
volt, nagyapja William
Henry Harrison, az

ország 9. elnöke, dédapja –
aki szintén a Benjamin Harri-
son névre hallgatott – pedig
egyike volt annak az 56 kong-
resszusi képviselőnek, aki alá-
írta a Függetlenségi nyilatko-
zatot. 

Az 1888-as választás során
nagyszabású vesztegetésekre
került sor. Harrison ellenfele,
Grover Cleveland százezerrel
több népi szavazatot kapott,
az amerikai választási rend-
szert azonban az elektorok
szavazatai döntik el, s ezek-
ből Harrison tudott többet
megszerezni. Mire beköltö-
zött a Fehér Házba, a repub-
likánus pártfőnökök már a
miniszteri állásokat is elosz-
togatták a támogatás fejében.
Harrison nem bánta a dolgot,
mert azt tervezte, hogy a tör-
vényhozó szervre, a Kong-
resszusra bízza az ország irá-
nyítását.

Semmilyen reformot nem
támogatott, csak arra volt haj-
landó, hogy engedelmesen
aláírja a republikánus több-
ségű Kongresszus által elé ter-
jesztett törvényjavaslatokat.
1890-ben négy fontos tör-
vényt hoztak. A Sherman-féle
trösztellenes törvény megtil-
totta a kereskedelmet korlá-
tozó trösztök működését. Az
ezüstvásárlási törvény megnö-
velte a pénzverésre használt
ezüst mennyiségét, s ezzel
megnyugtatta a farmereket,
akik ettől az intézkedéstől a
mezőgazdasági árak emelke-
dését várták. A nyugdíjtör -
vénnyel biztosították a két-
kezi munkára nem képes ve-
teránok megélhetését: 1889-
ben 88 millió, 1893-ban pedig
már 159 millió dollárt fordí-
tottak nyugdíjakra. A McKin-
ley-féle vámtörvény az ipar vé-
delme érdekében példátlan
szintre, átlagosan 48,4%-ra
emelte a behozatali vámokat.

James G. Blaine külügymi-
niszter megrendezte az első
pánamerikai konferenciát
Washingtonban (1889–1890),
amelyen kereskedelmi egyez-
ményeket köthetett több la -

tin-amerikai országgal. A vál-
sággal fenyegető nemzetközi
konfliktusokat sikerült béké-
sen rendezni. A Bering-ten-
geri fókavadászat vitás kérdé-
seit nemzetközi törvényszék
elé vitték, s amikor az olasz
maffia tizenegy tagját New
Orleansban meglincselték, az
Egyesült Államok baráti gesz-
tusként jóvátételt fizetett. 

A kormány egyre nagyobb
figyelmet fordított a Csendes-
óceánra. A németekkel a sza-
moai polgárháború miatt ke-
rült sor konfliktusra, s végül
az 1889-es berlini konferen-
cián a szigeteket német, brit
és amerikai közös protektorá-
tus alá vonták. Hawaiit a fe -
hér kisebbség által felszított
és az amerikaiak által támoga-
tott lázadás (1893) után Har-
rison annektálni akarta, de
mire a szerződés a Szenátus
elé került, újra Cleveland lett
az elnök, aki azt visszavonta. 

Az 1892-es választáson párt -
ja újra jelölte őt, de vereséget
szenvedett Clevelandtől. A far -
merek a tovább zuhanó me-
zőgazdasági árak, valamint a
magas vámok, a munkások
pedig a sztrájkok leverése
miatt fordultak el a republi-
kánusoktól. Harrisont a tör-
ténészek többsége a könnyen
feledhető, átlagos elnökök
között tartja számon. Sze-
mére hányták, hogy a McKin-
ley-féle vámtörvény és a Sher-
man-féle ezüstvásárlási tör-
vény hozzájárult az 1893-as
gazdasági válság kirobbaná-
sához. Mások szerint azon-
ban javára kell írni a haditen-
gerészet fejlesztését, a pán-
amerikai konferencia meg-
rendezését, valamint azt is,
hogy határozottan (bár nem
sok sikerrel) szót emelt az el-
nyomott déli feketék politi-
kai jogainak védelmében.

H 

HARRISON EGÉSZ ÉLETÉBEN BECSÜLETES VOLT ÉS
NEMES ÜGYEKET TÁMOGATOTT. VÉGIGHARCOLTA
A POLGÁRHÁBORÚT, REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR-
KÉNT TÁMOGATTA A KÖZSZOLGÁLATI REFORMOT,
A FEKETÉK POLGÁRJOGÁT, A VASUTAK ÉS TRÖSZ-
TÖK TEVÉKENYSÉGÉNEK SZÖVETSÉGI SZABÁLYO-
ZÁSÁT, VALAMINT A MAGAS VÉDŐVÁMOKAT.
TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATAI ALAPJÁN JÖTT
LÉTRE KÉSŐBB A GRAND CANYON NEMZETI
PARK. CSAK EGYETLEN DOLOGRA NEM VOLT
KÉPES: ARRA, HOGY MEGSZERETTESSE MAGÁT.
NEM KEDVELTE A NYILVÁNOS SZEREPLÉST, ÉS
ROSSZ VOLT A KAPCSOLATA AZ ÚJSÁGÍRÓKKAL.
OLYAN MEREVEN ÉS FORMÁLISAN VISELKEDETT,
HOGY EMBERI JÉGHEGYNEK NEVEZTÉK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 23. ELNÖKE

BENJAMIN HARRISON
1889. MÁRCIUS 4.–1893. MÁRCIUS 4.

Születés:
North Bend, Ohio, 

1833. augusztus 20.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1888
Választási vereség:

1892
Házastárs:

Caroline Lavinia Scott
(1832–1892), Mary

Scott Lord (1858–1948)
Halál:

Indianapolis, Indiana, 
1901. március 13. 
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Azt mondták róla, hogy
szónoklatával képes meghódí-
tani húszezer embert, majd
egyetlen kézfogással vala -
mennyit az ellenségévé teszi,
mert „olyan a kézfogása, mint
egy fonnyadt petúniáé”. Mivel
száz évvel Washington után
lett elnök, hízelgŒi „centenári-
umi elnök”-ként emlegették.
Mások azonban alacsony,
pocakos, vörös szakállú manó-
nak tekintették, s amikor egy
kései látogatónak azt
mondták, hogy ma már nem
láthatja az elnököt, az illetŒ
így gúnyolódott: „Ó, Istenem,
hát már olyan kicsi lett?”
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hatásos fellépésű, szé-
les vállú, testes férfi,
aki egyesek szerint

Napóleonra hasonlított, vé-
gigharcolta a polgárháborút,
s ennek köszönhetően beju-
tott az ohiói republikánus po-
litikai körökbe. A Képviselő-
ház tagjaként a vámügyek
szakértője lett, az ő nevéhez
fűződik az 1890-es törvény,
mely rendkívül magas vámo-
kat írt elő. Ezzel elnyerte a
védővámokban bízó farme-
rek, munkások és nagyiparo-
sok támogatását. Az intelli-
genciájáról és becsületességé-
ről híres politikust előbb
Ohio kormányzójává, majd a
Republikánus Párt elnökje-
löltjévé választották.  

Néhány héttel McKinley vá-
lasztási győzelme után a Kép-
viselőház elfogadta a Dingley-
féle vámtörvényt (1897). Az
átlagos vám 46,5%-ra emelke-
dett, egyes árucikkek eseté-
ben azonban megközelítette,
a dohány esetében pedig meg
is haladta a 100%-ot. A gazda-

sági prosperitás visszatérté-
vel és az új aranybányák felfe-
dezésével 1900-ban lehetővé
vált, hogy aranyalapra helyez-
zék az amerikai fizetőesz-
közt: egy uncia (huszonnyolc
gramm) arany árát 20,67 dol-
lárban határozták meg.

McKinley figyelmét külpo-
litikai kérdések kötötték le.
Először arra törekedett, hogy
amerikai beavatkozás nélkül
vessen véget a spanyol fenn-
hatóság ellen lázadó kubai-
akat sújtó megtorlásnak, s
gyarmati reformok bevezeté-
sére próbálta rábeszélni a
mad ridi hatóságokat. Az Egye -
sült Államokban azonban há-
borús közhangulat alakult ki,
mivel a havannai kikötőben
felrobbant a Maine nevű ame-
rikai hadihajó (1898. február
15.), s kétszázhetvennégy ten -
gerész meghalt. A robbanást
valószínűleg a lőszerraktár
közelében lévő szén öngyulla-
dása okozta, az egyre agresz-
szívabb amerikai sajtó azon-
ban a spanyolokat vádolta. 

A békeszerető elnök kény-
telen volt engedni a közhan-
gulatnak, s attól is tartott,
hogy a demokraták harcia-
sabbnak bizonyulnak. A Kong -
resszus 1898. április 19-én a
háború mellett döntött, majd
azt is kimondta, hogy a győ-
zelem után Kuba kormányza-
tát a kubaiakra fogják bízni.

Az amerikai–spanyol hábo-
rúban, amely négy hónapig
sem tartott, McKinley irányí-
totta a katonai és diplomáciai
lépéseket. George Dewey sor-
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AZ 1890-ES ÉVEKBEN AZ EURÓPAI HATALMAK
LÁTVÁNYOS KÍSÉRLETEKET TETTEK ARRA, HOGY
ÉRDEKSZFÉRÁKRA OSSZÁK FEL KÍNÁT. AZ EGYE-
SÜLT ÁLLAMOK BELÁTTA, HOGY HA NEM AKAR
LEMARADNI A KERESKEDELMI VERSENGÉSBEN, AK-
TÍVABB FELLÉPÉSRE VAN SZÜKSÉGE. TÖBB BEFO-
LYÁSOS ÉRDEKCSOPORT IS ÚJABB PIACOK MEG-
SZERZÉSÉT SÜRGETTE, S ELTERJEDT AZ A MEG-
GYŐZŐDÉS, HOGY AMELYIK ORSZÁG NEM FEJ-
LESZTI HADITENGERÉSZETÉT, AZ VÉGZETESEN
HÁTTÉRBE SZORUL. A SPANYOL GYARMATBIRO-
DALOM EGYRE NYILVÁNVALÓBB VÁLSÁGÁVAL
PEDIG KEDVEZŐ LEHETŐSÉGEK NYÍLTAK ÚJ TERÜ-
LETEK MEGSZERZÉSÉRE ÉS A CSENDES-ÓCEÁN FE-
LETTI URALOM BIZTOSÍTÁSÁRA. AZ ANGOLSZÁSZ
KULTÚRA FELSŐBBRENDŰSÉGÉBE VETETT HIT ÉS A
HÁBORÚS VETÉLKEDÉS  SZÜKSÉGESSÉGÉT HIRDETŐ
SZOCIÁL DARWINISTA TANOK IS A HÓDÍTÓ KÜL-
POLITIKÁT KÉSZÍTETTÉK ELŐ. AZ EGYESÜLT ÁL-
LAMOK MCKINLEY ELNÖKSÉGE ALATT LÉPETT KI
A NEMZETKÖZI KÜZDŐTÉRRE.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 25. ELNÖKE

WILLIAM MCKINLEY
1897. MÁRCIUS 4.–1901. SZEPTEMBER 14.

A

Születés:
Niles, Ohio, 1843. ja-

nuár 29.
Választási győzelem:

1896, 1900
Házastárs:
Ida Saxton

(1847–1907)
Halál:

Buffalo, New York, 
1901. szeptember 14.

Oka:

WILLIAM MCKINLEY74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™ McKinley volt az utolsó elnök,

aki még harcolt az amerikai 
polgárháborúban, de egyben 
az elsŒ modern amerikai elnök is,
mert az Œ kormányzása idején
lépett fel az Egyesült Államok
aktív, harcias nagyhatalomként
a világpolitika színpadára, és
ekkor kezdett megerŒsödni az 
elnöki hatalom. A nagy fordulat -
ra azonban úgy kerülhetett sor,
hogy a barátságos elnöknek 
sikerült meggyŒznie honfitársait
arról, hogy Œ továbbra is a régi
elveket és erkölcsöket képviseli.
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hajókapitány május 1-jén Ma-
nila előtt elsüllyesztette a
spa nyol flottát, júniusban
pedig Kubában partra szállt
egy tizenhétezer fős amerikai
hadsereg. Július 3-án szétlőt-
ték a santiagói öbölből kiha-
józó spanyol flottát, majd két
hét múlva elfoglalták Ku ba fő-
városát, s augusztusra Puerto
Ricót is. Augusztus 12-én fegy-
verszünetet kötöttek, decem-
ber 10-én pedig aláírták a pá-
rizsi békeszerződést.

Spanyolország átengedte
az Egyesült Államoknak Guam
szigetét, Puerto Ricót és húsz -
millió dollár fejében a Fülöp-
szigeteket is. McKinley ko-
moly erőfeszítéseket tett az
újonnan megszerzett terüle-
tek pacifikálására. Puerto Ri -
co 1900-ban korlátozott ön-
kormányzatot kapott, lakói
1917-ben amerikai állampol-
gárok lettek. A Fülöp-szigete-
ken kitört az Emilio Agui-
naldo által vezetett felkelés,
ezért csak 1901-ben hozhat-
tak létre polgári kormányza-
tot s 1907-ben képviselő-tes-
tületet. Kuba független lett,
1902-ben az amerikai csapa-
tok is elhagyták. Az 1901-es
kubai alkotmányhoz csatolt
Platt-féle kiegészítésben a

kölcsönös védelmi szerződés
viszont biztosította, hogy az
Egyesült Államok a független-
ség védelmében fegyveresen
beavatkozzon az ország bel-
ügyeibe, s támaszpontokat lé-
tesítsen Kuba területén.

A terjeszkedés gyorsan foly -
tatódott, az Egyesült Álla-
mok egy csapásra csendes-
óceáni és karib-tengeri nagy-
hatalommá vált. Annektálta
a Hawaii-szigeteket (1898),
birtokba vette Wake szigetét
(1899), Szamoát pedig a kö -
zös protektorátus megszün-
tetésével német és amerikai
kézen lévő szigetekre osztot-
ták (1899). 

John M. Hay külügyminisz-
ter 1899 nyarán meghirdette
a nyitott kapuk politikájának
elvét, mert az amerikai keres-
kedők attól tartottak, hogy
az európai nagyhatalmak ki-
szorítják őket Kínából. Hay
azt követelte a nagyhatalmak -
t ól, hogy tartsák tiszteletben
Kína és más államok kereske-
dőinek jogait. A kínai bok-
szerlázadás (1900) kitörése-
kor Amerika kétezer-ötszáz
katonát biztosított a több-
nemzetiségű haderő számá -
ra, amely leverte a felkelőket.
Az amerikai kormány a hu-

szonnégy és fél millió dollá-
ros jóvátételből mintegy ti-
zennyolcmilliót visszaadott
Kínának, amely e gesztust ér-
tékelve félretette az összeget
az Amerikában tanulni akaró
kínai diákok ösztöndíjára.

A karib-tengeri érdekelt-
ség megnövekedésével elő-
térbe került az óceánközi
csatorna megépítésének
problémája. Az 1850-es Clay-
ton–Bulwer-szerződést 1901
novemberében a második
Hay–Pauncefote-szerződés-
sel váltották fel, amelyben a
búr háború által lekötött
Nagy-Britannia teljesen sza-
bad kezet biztosított az
Egyesült Államoknak a csa-
torna megépítésében, ellen-
őrzésében és erődítmények-
kel való ellátásában.

A külpolitikai sikereknek és
a gazdasági fellendülésnek kö-
szönhetően McKinley köny -
nyűszerrel megnyerte az
1900-as elnökválasztást is.
Arra készült, hogy szakít a
magas védővámok politikájá-
val, s kölcsönös kereskedelmi
szerződéseket köt. 1901. szep-
tember 6-án azonban a buffa-
lói pánamerikai kiállításon
egy huszonhat éves anarchis -
ta, Leon F. Czolgosz  kétszer

rálőtt a kezére csavart kötés
alá rejtett revolverével. Egy
ideig bíztak az elnök felépülé-
sében, de nyolcnapos szenve-
dés után belehalt a fertőzésbe.
A merénylőt villamosszék-
ben végezték ki a New York-i
Auburn Állami Börtönben.

Az értelmetlen merénylet
alaposan felszította az ame-
rikai társadalomban az anar-
chisták iránti gyűlöletet, s az
1865-ben a pénzhamisítás el-
leni harc céljából létrehozott
titkosszolgálatot megbízták
az elnök védelmével is.
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Az új elnök méltóságteljes 
udvariasságával és legendás 
figyelmességével kivívta ellenfelei
tiszteletét is. Olyan lenyıgözŒ 
kedvességgel viselkedett, hogy még
az elutasított kérelmezŒk is jóked-
vıen és lekötelezve távoztak a Fehér
Házból. E ház személyzetét Œ növelte
meg: korábban egy titkár és hat írnok
állt az elnök rendelkezésére, késŒbb
azonban már harminc tisztviselŒ. 
Rendszeresen konzultált különbözŒ
szakértŒkkel és tudósokkal,
rengeteget utazott, jobb technikai
felszereltséggel dolgozó, népszerıbb,
erŒsebb és tekintélyesebb elnöki
hatalmat hagyott utódaira.
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-ban támogatta
McKinley válasz-

tási hadjáratát, aki hálából a
haditengerészeti miniszter
helyettesévé nevezte ki (1897–
1898). Az amerikai–spanyol
háborúban egy önkéntes lo-
vasezred tisztjeként cow -
boyok ból, csavargókból és
sport emberekből megszer-
vezte a Kemény Lovasok
(Rough Riders) nevű, fegyel-
mezetlen, de harcias egysé-
get. 1898. július 1-jén Kubá-

ban a San Juan-domb közelé-
ben lóra kapva személyesen
vezette győzelemre katonáit.

Rendkívül népszerű lett,
visszatérése után megválasz-
tották New York kormányzó-
jává. Mivel szembeszállt a
korrupcióval, a republikánus
vezetők úgy döntöttek, hogy
„felfelé rúgják ki”, vagyis alel-
nöknek jelölik McKinley mel -
lé az 1900-as elnökválasztá-
son. Amikor McKinley-t halá-
losan megsebesítették, az
egyik republikánus pártfő-
nök így kiáltott fel: „Na tes-
sék! Az az átkozott cowboy
most az Egyesült Államok el-
nöke!”

A Fehér Házban sohasem
volt olyan hangos és vidám
az élet, mint amikor a hat-
gyermekes Roosevelt család
megszállta. Az elnök meghir-
dette, hogy nemcsak a dema-

gógia, hanem a plutokrácia
ellen is fel kell lépni a Square
Deal (becsületes játszma)
programjának nevében. El-
nöksége idején negyvennégy
eljárást indított a törvényte-
lenül tevékenykedő trösztök
ellen. Nem felszámolásukra,
hanem tevékenységük szabá-
lyozására törekedett, a sajtó-
tól mégis megkapta a Tröszt-
pusztító nevet. 

Az Elkins-törvény (1903) és
a Hepburn-törvény (1906)
aláírásával megerősítette a
vasutak tevékenységét szabá-
lyozó, 1887-ben létrehozott
Államközi Kereskedelmi Bi-

zottságot, az élelmiszeripart
pedig a húsfelügyeleti tör -
vénnyel és a „tiszta élelem és
áru” törvényével (1906) kény-
szerítette higiénikusabb mun -
kakörülmények kialakítására.
Ő volt az első elnök, aki –
ahelyett, hogy a hadsereghez
folyamodott volna – szemé-
lyesen tárgyalt a munkások
és munkaadók képviselőivel
egy pennsylvaniai bányász-
sztrájk idején (1902).

Roosevelt olyan népszerű
lett, hogy a Republikánus
Párt vezetői nem mertek
mást jelölni elnöknek 1904-
ben. Elnökként felkarolta a

természetvédelem ügyét, a
szövetségi kézen lévő erdők
területét megháromszorozta,
a nemzeti parkok számát
megduplázta, 16 nemzeti em-
lékhelyet és 51 vadrezervátu-
mot hozott létre, öntözési és
fásítási programot indított. 

Külpolitikai téren újradefi-
niálta a Monroe-elvet, kije-
lentve, hogy az európai álla-
mok beavatkozásának meg-
előzése érdekében az Egye-
sült Államoknak joga van
beleszólni más amerikai álla-
mok belügyeibe. 1902-ben
közölte a német nagykövet-
tel, hogy ha országa nem
hagy fel az adósságait nem fi-
zető Venezuela blokádjával,
mozgósítani fogja az ameri-
kai hadiflottát. 1905-ben az
anarchiával és eladósodással
küszködő Dominikai Köztár-
sasággal kötött szerződést:
kormánya átvette a helyi vám -
hivatalok működtetését, s a
befolyt összegből kielégítette
a hitelezőket. A Szenátus nem
ratifikálta a szerződést, Roo-
sevelt ennek ellenére huszon-
nyolc hónapon keresztül vég-
rehajtatta. 

Egy felkelés miatt és a ku -
bai államfő kérésére az ame-
rikai csapatok 1906 és 1909
között megszállták Kubát.
Ezt a külpolitikát nevezték
„furkósbot-politikának” egy
(állítólag) nyugat-afrikai köz-
mondás alapján: „Ha finoman
beszélsz és nagy botot hor-
dasz magaddal, messzire
jutsz!” Bár az amerikai üzlet-
embereknek tagadhatatlanul
anyagi hasznuk származott e
politikából, Rooseveltet nem
a kereskedelmi imperializmus
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A DÚSGAZDAG CSALÁD FIA A HARVARDON TA-
NULT, TERMÉSZETRAJZI ÉS TÖRTÉNELMI KÖNY-
VEKET ÍRT, SOKAT SPORTOLT, NEM IVOTT, NEM
DOHÁNYZOTT, ÉS VASÁRNAPI ISKOLÁBAN TANÍ-
TOTT. HUSZONHÁROM ÉVESEN MÁR REPUBLIKÁ-
NUS PÁRTI KÉPVISELŐVÉ VÁLASZTOTTÁK NEW
YORK ÁLLAM TÖRVÉNYHOZÁSÁBAN. ÉLETE EL-
KÉPESZTŐ KALANDREGÉNY VOLT, VADNYUGATI
UTAKKAL, HÁBORÚS HŐSTETTEKKEL, AFRIKAI
VADÁSZATOKKAL, TRÓPUSI FELFEDEZŐÚTTAL ÉS
ÉLETVESZÉLYES MERÉNYLETEKKEL. TÚLÁRADÓ
ENERGIÁVAL ÉLVEZTE MINDEZT, RENGETEGET SZÓ-
NOKOLT, VILLOGÓ FOGAIVAL ÉS CSILLOGÓ SZEM-
ÜVEGÉVEL MINDENHOL Ő ÁLLT A KÖZÉPPONTBAN. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 26. ELNÖKE

THEODORE ROOSEVELT 
1901. SZEPTEMBER 14.–1909. MÁRCIUS 4.

1896

Születés:
New York City, New

York, 1858. október 27.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1904
Választási vereség:

1912
Házastárs:

Alice Hathaway Lee
(1861–1884), Edith Ker-
mit Carow (1861–1948)

Halál:
Oyster Bay, New York,

1919. január 6.

THEODORE ROO-74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Észak-Dakotában lévŒ ranchán
bölényre és grizzlymedvére
vadászott, marhát tenyésztett,
és szemüveges „harvardi ficsúr”
létére a kötözködŒ cowboyokat
saját kezıleg tanította tisztes -
ségre. Róla nevezték el 
Teddynek a játék mackókat, 
mert állítólag egyik vadászatán
az elnök megkímélte egy
anyamedve életét, amikor
meglátta, hogy bocsa van. 
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szempontjai, hanem morális
megfontolások mozgatták.

A Szenátus úgy döntött,
hogy nem Nicaraguában, ha -
nem a Kolumbiához tartozó
Panamában fogja megépít-
tetni az óceánokat összekötő
csatornát. Amikor 1903-ban
a kolumbiai kongresszus el-
utasította a szerződést, a fel-
háborodott Roosevelt az ame -
rikai hadiflottával támogatta
a Philippe Jean Bunau-Varilla
francia mérnök által Panamá-
ban kirobbantott felkelést. A
mérnök New York-i szállodai
szobájában megírták Panama
alkotmányát, felesége pedig
megvarrta az új köztársaság
zászlaját. A kolumbiai katoná-
kat lefizették, és hetvenöt
perccel az 1903. november
3-i függetlenségi nyilatkozat
hírének megérkezése után az
amerikai kormány elismerte
az új köztársaságot. 

Ezt követően Panama tíz-
millió dollárért és éves jára-
dékért átengedte a tizenhat
kilométer széles csatornazó -
na használati jogát az Egye-
sült Államoknak. 1906-ban
Roosevelt személyesen is meg -
tekintette a csatorna építési
munkálatait, s így ő volt az
első elnök, aki kormányzata
idején elhagyta az Egyesült
Államok területét. A munká-
latokat 1914-ben fejezték be.

Második elnöki időszaka
idején vált a világpolitika ve-
zető személyiségévé. Ennek
szükségességét így indokolta:
„Külügyekben be kell látnunk,
hogy nagy nép vagyunk, akár
akarjuk, akár nem, s ezért
nagy szerepet kell játszanunk
a világban.” Az orosz–japán
háborúban vállalt közvetítő
szerepéért 1906-ban Nobel-bé-
kedíjat kapott. Az első marok-
kói válság idején (1905) arra
kérte a francia követet, hogy

ne alázzák meg II. Vilmos csá-
szárt, inkább hívjanak össze
nemzetközi konferenciát. A Ja-
pánnal megkötött, úgyneve-
zett gentlemen’s agreement-
tel (úri emberek egyezményé-
vel) visszavonták a japánokat
sértő kaliforniai rendelkezése-
ket, Japán pedig korlátozta az
Amerikába irányuló kivándor-
lást. Az amerikai hadiflotta az
ő kormányzata idején vált a
világ második legerősebb ten-
geri haderejévé.

A Fehér Házból való távo-
zása után Roosevelt beutazta
a világot, s ő volt az első ame-
rikai elnök, aki Magyarorszá-
gon is járt (1910). Meghir-
dette az „új nacionalizmus”

programját, melyben a prog-
resszívek és populisták ko-
rábbi követeléseit foglalta
össze (jövedelemadó, segély a
farmereknek, a munkakörül-
mények javítása stb.). A Prog -
resszív Republikánus Szövet-
ség jelöltjeként indult az 1912-
es elnökválasztáson. A kam-
pány során Milwaukee-ban az
utcán rálőttek, s a golyó halá-
láig a testében maradt, mert
az orvosok veszélyesnek talál-
ták az eltávolítását.

Veresége után veszedelmes
brazíliai utazáson vett részt,
amelyen megpróbáltak feltér-
képezni egy folyót. Kis híján
belepusztult ebbe az utolsó
kalandba, de nem bánta meg:

„El kellett mennem! Ez volt az
utolsó esélyem, hogy újra fiú
legyek!” Három nappal az
Egyesült Államok 1917-es had -
ba lépése után felajánlotta
Wilson elnöknek, hogy saját
hadosztály élén a frontra
megy, az elnök azonban ud-
variasan lebeszélte erről öt-
venkilenc éves elődjét. 

Az öreg Roosevelt egyre
militaristább, intoleránsabb
és sovinisztább beszédeket
tartott, s megvetően emle-
gette Wilson tizennégy pont-
ját. Azt híresztelték róla,
hogy az 1920-as választáson
is indulni fog, de erejét fel -
őrölte a reuma és a vissza-
visszatérő malária.
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Hivatali ideje alatt az egyik legnép-
szerıbb elnöknek bizonyult. 

1894-ben New York rendŒrségét el-
lenŒrizve kiérdemelte a Hárún-

al Roosevelt nevet, mert állandóan 
a várost járta, mint az Ezeregyéj-
szaka meséinek álruhás kalifája. 
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ülönböző igazságszol-
gáltatási hivatalok be-
töltése után a Cincin-

nati Egyetem jogi karának
professzora és dékánja, majd
a Fülöp-szigetek főkormány-
zója lett. Barátja, Theodore
Roosevelt a hadügyminisz-
teri tárcát adta neki, majd ő
irányíthatta a Panama-csa-
torna építését, valamint a Ku-
bával és Japánnal folytatott
tárgyalásokat. Felesége, csa-
ládtagjai és főleg Theodore
Roosevelt unszolására elfo-
gadta a Republikánus Párt je-
lölését az 1908-as elnökvá-
lasztásra. És ezzel kezdődtek
a bajok.

Nem tudta irányítása alá
vonni sem a Republikánus
Pártot, sem a Kongresszust,
és meggyőződéses konzerva-
tívként nem vonzódott a re-
formokhoz. A mindkét párt
körében hódító progresszív
mozgalom tagjai már régóta
követelték a behozatali vá -
mok mérséklését, amelytől az
iparcikkek árának csökkenését
remélték. Taft 1909-ben a vám-
csökkentés céljával rendkívüli
ülésszakra hívta össze a Kong-
resszust. A Képviselőház által
felvázolt törvényt a Szenátus
addig módosította (egészen
pontosan 847-szer!), amíg a
csökkentések jelentéktelenné
nem váltak, egyes árucikkek
vámja pedig magasabb lett.
Taft hosszan vívódott, majd
a pártegységre hivatkozva 
aláírta ezt az úgynevezett
Pay ne–Aldrich-féle törvényt,
s ez zel mind a nagy vál la la -
tokat, mind a progresszív re-

formereket szembefordította
kormányával. 

Az elnök létrehozott egy ta -
karékossági és hatékonyság-
vizsgáló bizottságot, mely  nek
tagjai száztíz jelentést készí-
tettek, a pénzügyi hatalmát
féltő Kongresszus azonban
nem szavazta meg ezeket. Le-
szavazta azt a javaslatát is,
hogy minden nemzetközi vi -
ta során forduljanak a hágai

Nemzetközi Törvényszékhez. 
Azért voltak sikerei is: több

eljárást indított a trösztök
ellen, mint híres elődje, ösz-
szesen kilencvenet. A Mann–
Elkins-törvénnyel (1910) ki-
terjesztették az Államközi
Kereskedelmi Bizottság fenn-
hatóságát a vasutak fölé.
Gyermekügyi hivatalt alapí-
tottak, s a szövetségi irányí-
tás alatt álló munkálatoknál

nyolc órára korlátozták a
napi munkaidőt. Taft külpoli-
tikai tevékenységét dollárdip-
lomáciának nevezték el, mert
latin-amerikai és távol-keleti
befektetésekre bátorította a
bankárokat, s a külföldi beru-
házásokat politikai eszköz-
ként használta fel. 

1912-re az egykori barát,
Theodore Roosevelt élesen
szembefordult Tafttel, és hí -
vei kivonultak a chicagói re-
publikánus elnökjelölő gyű-
lésről. Az új elnökválasztáson
Taft csak két állam elektorai-
nak szavazatait kapta meg,
és a harmadik helyen végzett.
Ilyen csúfos vereséget még
egyetlen hivatalban lévő el -
nök sem szenvedett el.

Úgy emlékeznek rá, mint
az Egyesült Államok legkövé-
rebb elnökére: a százkilenc-
venhét centiméter magas fér -
fi százötven kilót nyomott.
Egyszer beszorult a Fehér
Ház fürdőkádjába, és állítólag
csak hatan tudták kirángatni
belőle. Bár jól táncolt, teni-
szezett és golfozott, kövér-
sége miatt rengeteg gúnyos
megjegyzést kellett elviselnie.
Egyszer megfürdött Massa-
chusetts partjainál, mire a
többi fürdőző arról beszélt,
hogy várniuk kell egy kicsit,
mert az elnök használja az
óceánt. Azt mesélték róla,
hogy igen udvarias ember:
a villamoson mindig átadja a
helyét három hölgynek. 

Visszavonulása után a Yale
Egyetem jogászprofesszora-
ként, az első világháborúban
pe dig a nemzeti háborús mun -
 kaügyi hivatal egyik elnöke-
ként tevékenykedett. Harding
elnök az Egyesült Államok tí-
zedik főbírájának nevezte ki
1921-ben, és Taft végre el-
nyerte azt a hivatalt, amelyre
évtizedek óta áhítozott, s
amelyet háromszor is vissza
kellett utasítania. 

William Howard Taft egyik
fia, Robert A. Taft szenátor
lett, másik fia, Charles Phelps
Taft Cincinnati polgármes-
tere, unokája, ifjabb Robert
Taft szenátor és képviselő,
dédunokája, Bob Taft pe dig
Ohio kormányzója.

A HÍRES POLITIKUSDINASZTIA ALAPÍTÓJA AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYIK LEGSIKERTELENEBB EL-
NÖKE VOLT. HIÁNYZOTT BELŐLE AZ ÖNÁLLÓSÁG,
KÉPTELEN VOLT AZ ERŐSKEZŰ ÉS HATÁROZOTT
VEZETŐHÖZ ILLŐ GYORS ÉS MERÉSZ POLITIKAI
DÖNTÉSEKRE. MINDIG ALÁRENDELTE MAGÁT VA-
LAKINEK: ELŐSZÖR SZÜLEI, MAJD FELESÉGE ÉS
THEODORE ROOSEVELT TANÁCSAIT KÖVETTE. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 27. ELNÖKE

WILLIAM HOWARD TAFT
1909. MÁRCIUS 4.–1913. MÁRCIUS 4.

Kedves ember volt, de passzív, 
hatá rozatlan, feledékeny és ügyetlen.

Barátságosan viselkedett, igen 
sokat nevetett, de képtelen volt 
megjegyezni az emberek nevét, 

s ezzel sokakat magára haragított. 
A legváratlanabb pillanatokban hir -

telen elaludt. Végigaludta a Fehér
Házban rendezett fogadásokat, 

a színházi elŒadásokat, az utazásokat
és egyszer egy ünnepélyes temetést

is. Rossz szónok volt, beszé dei
megírását halogatta, ám másoknak

sem engedte, hogy írjanak neki.

4∞&£∞∞§£™
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K 

Születés:
Cincinnati, Ohio, 1857

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1908

Választási vereség:
1912

Házastárs:
Helen Herron
(1861–1943)

Halál:
Washington D. C.,

WILLIAM HOWARD
TAFT74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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beteges és rövidlátó fiú
a háború által elpusz-
tított déli államok-

ban nőtt fel, s olvasni csak ti-
zenegy éves korában tanult
meg. De barátai előtt kijelen-
tette, hogy írni és szónokolni
szeret a legjobban a világon.
Ez utóbbit lelkész apjának
templomában, az üres padso-
rok előtt gyakorolta.

HÍRES PROFESSZOR
Politikai tudományokból szer -
zett doktori címet a balti-
more-i John Hopkins Egyete-
men. Tanított a pennsylvaniai
Bryn Mawr női iskolában, a
connecticuti Wesleyan Egye-
temen, majd a Princeton Egye -
tem népszerű és legjobban
megfizetett professzora lett.
Hosszúkás arcú, magas hom-
lokú, átható pillantású, magá-
nyos, komoly férfi lett belőle,
akit inkább tiszteltek, mint
szerettek. 

Tekintélye és sikerei miatt
egyre több demokrata kez-
dett reménykedni abban,
hogy a pártjuk e jól szóno-
koló és hatásos fellépésű pro-
fesszor segítségével szerez-
heti meg az elnökséget. Előbb
New Jersey kormányzójává vá-
lasztották, ahol megvalósí-
totta a progresszív mozgalom

legfontosabb követeléseit. El-
fogadtatta a munká sok bal-
eset-biztosítási törvényét, az
oktatási és közigaz ga tási re-
formokat, megakadályozta a
korrupt pártfőnök szenátorrá
választását, a szavazók elővá-
lasztásokon jelezhették, me-
lyik jelölttel rokonszenvez-
nek, korlátozta a választási
kampányok pénzügyi támoga-
tását, és állami ellenőrzés alá
vonta a közhasznú létesítmé-
nyek díjszabását. Még tröszt-
ellenes törvényeket is elfogad-
tatott, ezeket azonban távo-
zása után visszavonták.

Taft elnök ügyetlenkedései
és határozatlansága után az
amerikai társadalom egy ré -
sze olyan államfőt kívánt, aki
erélyesen kézbe veszi a kor-
mányzat irányítását. 1912-ben
a demokraták elnökjelölő kon -
vencióján a párt háromszor
vereséget szenvedett egykori
elnökjelöltje, William Jennings
Bryan is Wilson mellé állt, aki
a harmincadik szavazásnál
többséget kapott. A negyven-
hatodik szavazáson pedig a
reformjairól országszerte hí-
ressé vált professzor elnyerte
a kétharmados támogatást. 

Platformját „Új Szabadság”
néven emlegették: draszti-
kus vámcsökkentést, további
trösztellenes törvényeket, va-
lamint a bank- és hitelrend-
szer átalakítását ígérte. De
sohasem lett volna elnök be-
lőle, ha Theodore Roosevelt
egykori republikánus elnök
nem vész össze barátjával,
William Howard Tafttel. Mind -
ketten indultak az 1912-es el-
nökválasztáson, s ezzel meg-
osztották a republikánusok
hét és fél milliós szavazótábo-
rát, a népi szavazatok 50%-át,
amely bőven elegendő lett
volna a győzelemhez. Wilson
így a népi szavazatok mind-
össze 42%-ával is meg tudta
szerezni a győzelemhez szük-
séges elektori szavazatokat. 

PROGRESSZÍV REFORMOK
Első elnöki intézkedései azt
jelezték, hogy vezető sze-

Rendkívüli intelligenciája mély 
vallásossággal párosult: naponta 
olvasta a Bibliát, s minden isten-

tiszteleten részt vett. Talán ezért
hitt abban, hogy ami vele történik,

az Isten akarata, s magabiztosságá-
val, erkölcsi felsŒbbrendıségével

néha alaposan felbosszantotta 
környezetét. 

4∞&£∞∞§£™
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KORTÁRSAI EGY RÉSZE „FRÁZISPUFOGTATÓ PRO-
FESSZORNAK” NEVEZTE, BÁBFIGURÁNAK, AKIT A
HÁBORÚ HASZON ÉLVEZŐI DRÓTON RÁNGATTAK,
VAGY ÁLMODOZÓ IDEALISTÁNAK. MA A TÖRTÉ-
NÉSZEK TÖBBSÉGE NAGY ELNÖKNEK TEKINTI, AKI
NEGYEDSZÁZADDAL MEGELŐZTE KORÁT. AZ
ENSZ ALAPELVEIVEL, MELYEK SZERINT A BÉKÉÉRT
MINDEN ORSZÁG FELELŐS, AZ AGRESSZIÓ ELLEN
A KOLLEKTÍV AKCIÓ A LEGBIZTOSABB GARANCIA,
S AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ MINDEN NÉPNEK JOGA
VAN, WILSON TÖKÉLETESEN EGYETÉRTETT
VOLNA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 28. ELNÖKE

WOODROW WILSON
1913. MÁRCIUS 4.–1921. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Staunton, Virginia,

1856. december 28.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1912, 1916
Házastárs:

Ellen Louise Axson
(1860–1914), 

Edith Bolling (1872–
1961)
Halál:

Washington D. C.,

WOODROW WILSON74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



repre törekszik a törvényho-
zásban is: 1913. április 8-án
Wilson személyesen jelent
meg a rendkívüli ülésre ösz-
szehívott Kongresszus előtt,
hogy azonnali akcióra kész-
tesse a vámokkal kapcsolat-
ban. „Mindent fel kell számol-
nunk, ami a legtávolabbi ha-
sonlatosságot mutatja a ki-
váltsággal vagy bármely más,
mesterséges előnnyel!” – je-
lentette ki. Az Underwood-
féle vámtörvény 27–41%-kal
csökkentette a behozott ter-
mékek vámját, s több mint
100 árucikk vámmentes lett.
Az újonnan elfogadott XVI.
alkotmánykiegészítés szelle-
mében a mérsékelten prog-
resszív jövedelemadót is be-
vezették. Wilson még ugyan-
ebben az évben elfogadtatta
a szövetségi tartalékok törvé-
nyét, mellyel regionálisan de-
centralizált, magánkézben
lévő és államilag ellenőrzött
bankrendszert hoztak létre.
Az elnök által kinevezett szö-
vetségi ipari bizottság az ál-
lamközi korporációk tevé-
kenységét ellenőrizte. A Clay-
ton-féle trösztellenes törvény
(1914) megtiltotta a mono-
póliumokat eredményező el-
járásokat, több üzleti tevé-
kenységet törvénytelenné
nyil vánított, s legalizálta a
sztrájkot és a békés sztrájk-
őrséget. 1913-ban érvénybe
lépett a szenátorok közvet-
len választását biztosító, XVII.
alkotmánykiegészítés is.

Külügyekben az elnök sza-
kított elődei politikájával. El-
lenfele volt minden hódítás-
nak, azt vallotta, hogy minden
népnek joga van az önrendel-
kezéshez, és a nemzetközi vi-
tákat békésen kell rendezni.
Külügyminisztere harminc
nemzettel kötött szerződése-
ket a konfliktusok békés ren-
dezéséről. Wilson bejelen-
tette, hogy kormánya nem tá-
mogatja a magánvállalkozók
kínai és latin-amerikai beru-
házásait (vagyis a „dollárdip-
lomáciát”), visszavonatta azt
az 1912-es törvényt, mely
szerint az amerikai hajók
nem fizetnek átkelési díjat a
Panama-csatornán, 1916-ban

pedig territóriumi státuszt
biztosított és függetlenséget
ígért a Fülöp-szigeteknek.  

MEXIKÓI BEAVATKOZÁS
A Panama-csatorna fontos-
sága miatt az Egyesült Álla-
mok nem tűrhette a térség
államainak destabilizálódá-
sát. A pénzügyi összeomlás-
sal és lázadásokkal küszködő
Nicaraguába (1912–25), Hai-
tiba (1914–34), Dominikába
(1916–24) és Kubába (1917–
22) csapatokat küldtek, 1917-
ben pedig megvásárolták a
Virgin-szigeteket Dániától. 

A mexikói diktátor, Victori-
ano Huerta kormányát Wil-
son nem volt hajlandó elis-
merni. A lemondását sürget -
te, s egy ideig azt remélte,
hogy a mexikóiak maguk ren-
dezik az ügyeiket. Csakhogy
az amerikai tulajdonosok vé-
delmet kértek mexikói birto-
kaik számára, az európai ha-
talmak pedig készen álltak a
beavatkozásra. Wilson fegy-
vert szállíttatott Huerta ellen-
feleinek, s amikor Tampicó-
ban a helyi parancsnok letar-
tóztatott több amerikai ten-
gerészt, az Egyesült Államok
haditengerészete elfoglalta
Vera Cruzt (1914), hogy a né-
metek ne segíthessék fegy-
verszállítással Huertát. 

A második amerikai–mexi-
kói háborút csak Argentína,
Brazília és Chile közvetítésé-
vel sikerült elkerülni. Wilson
kénytelen volt elismerni Ve-
nustiano Carranza elnökségét
(1915). Pancho Villa bandita-
vezér ezen annyira felháboro-
dott, hogy előbb Mexikóban
öletett meg több ame rikait,
majd áttört a határon. 1916.
március 9-én 484 fegyveressel
rátámadt az új-mexikói Co-
lumbus városkára. Ezért John
J. Pershing tábornok vezeté-
sével 10 000 amerikai katona
hatolt be Mexikóba, hogy el-
fogja Villát, de sikertelenül
tértek vissza. Egyes szakér-
tők szerint a mexikói beavat-
kozás az amerikaiak katonai
felkészületlenségéről győzte
meg a németeket, s ez hozzá-
járult a korlátlan tengeralatt-
járó-háború megindításához.

Mexikóban 1917-ben az al-
kotmányozó gyűlés új alkot-
mányt fogadott el, amely le-
hetővé tette a lassú konszoli-
dációt.

„Ő ÓVOTT MEG MINKET
A HÁBORÚTÓL!”
Az 1916-os választási évben
Wilsonnak szüksége volt a
progresszívek támogatására,
s ezért törvényt írt alá a far-
mereknek nyújtandó hosszú
távú kölcsönökről, a gyer-
mekmunka korlátozásáról, a
vasutasok nyolcórás munka-
napjáról, új jövedelemadó be-
vezetéséről és az amerikai
történelem első birtokadójá-
ról. Sikerült győzelmet arat-
nia, bár választási jelszava a
későbbi események ismereté-
ben furcsán cseng: „Ő óvott
meg minket a háborútól!”

Az első világháború kezde-
tén a semlegesség volt a célja,
ezt azonban nehéz volt meg-
valósítani, hiszen a britek ten-
geri hadereje miatt csak az an-
tanthatalmak tudtak amerikai
árucikkeket vásárolni. Wilson
azt hangoztatta, hogy mind-
két fél felvehet hiteleket. Csak-
hogy az antant kezdettől töb-
bet vett fel – a németeknek
nyújtott hitelek tízszeresét.

Mindkét fél a blokád eszkö-
zéhez nyúlt. A németek csak
tengeralattjáróikban bízhat-
tak, ezek alkalmazása viszont
azzal fenyegetett, hogy kipro-
vokálják az Egyesült Államok
hadba lépését. Wilson közve-
títeni szeretett volna. Amíg
azonban mind az antant,
mind a központi hatalmak
bíztak a győzelemben, erre
nem volt lehetőség.

Miután a német tenger -
alatt járók akciói következté-
ben több amerikai állampol-
gár életét vesztette az óceá-
non, Wilson támogatta a ka-
tonai felkészülés programját,
és 1916 márciusában már a
diplomáciai kapcsolatok meg-
szakításával fenyegetőzött. A
feszültség csökkent, mert a
német admiralitás megígérte,
hogy tengeralattjárói nem tá-
madnak utasszállítóra. De az
újabb incidenseket nem lehe-
tett elkerülni. 

Wilson titokban tárgyalt a
brit és a német kormányzat-
tal, majd 1917. január 22-én
a Kongresszus előtt kijelen-
tette: „győzelem nélküli bé-
kére” és a békés nemzeteket
tömörítő nemzetközi szerve-
zetre van szükség. Az ameri-
kai elnök ezzel a világbéke
biztosítását nyilvánította az
amerikai külpolitika céljának,
ami hatalmas fordulat volt. 

A német vezérkar azon-
ban abban bízott, hogy a ten-
geralattjárók hatékony fel-
használásával legyőzheti az
antanthatalmakat, mielőtt az
Egyesült Államok beavatkoz -
na a világháborúba, és január
31-én meghirdette a korlát-
lan tengeralattjáró-háborút.
Márciusban elfogták a német
kormány híres Zimmermann-
táviratát, amelyben a néme-
tek szövetséget ajánlottak és
amerikai területeket ígértek
Mexikónak. Két hét alatt négy
amerikai hajót süllyesztettek
el, és egy philadelphiai lap
úgy értékelte, hogy „a háború
és a jelenlegi állapot között
csak annyi a különbség, hogy
mi még nem ütünk vissza”.

TIZENNÉGY PONT
Wilson végül 1917. április 2-
án javaslatot tett a hadüze-
netre, s a Kongresszus támo-
gatta őt. A moralista elnök szá-
mára azonban a háború csak
akkor volt elfogadható, ha
azért vívják, hogy „minden há-
borút befejezhessenek”, és „biz-
tonságossá tegyék az egész vi-
lágot a demokrácia számára”.
1918. január 8-án közzétette
híres tizennégy pontját. 

Ezekben a titkos szerződé-
sek betiltását, a tengerek sza-
badságának biztosítását, a
gaz dasági határok felszámo-
lását, a fegyverkezés csökken-
tését és a gyarmati igények-
nek a helyi lakosság érdekeit
is szem előtt tartó rendezé-
sét nyilvánította a sikeres
béke előfeltételének. Önren-
delkezést ígért az elnyomott
kisebbségeknek, s azt indítvá-
nyozta, hozzák létre a Nem-
zetek Szövetségét (Népszö-
vetséget), a kollektív bizton-
ságot garantáló nemzetközi
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szervezetet. Clemenceau fran -
cia miniszterelnök így reagált
minderre: „Isten tíz parancso-
latot adott nekünk – megszeg -
tük. Wilson tizennégyet akar
ránk kényszeríteni – majd
meglátjuk!”

A háború jelentősen meg-
növelte az Egyesült Államok-
ban a kormányzat hatalmát.
Az elnök rendkívüli jogokat
kapott a hadigazdálkodás irá-
nyítására, ötszáz ügynökség
ellenőrizte a termelést, a ke-
reskedelmet és az élelmezést.
Alaposan megadóztatták a jö-
vedelmeket és a nagyvállala-
tok profitját. A háború előtt a

szövetségi jövedelmek három-
negyede a vámból és a fo-
gyasztási adókból származott
– a háború után e jövedelmek
háromnegyede immár a jöve-
delmi és birtokadókból tevő-
dött össze. Hazafias röpiratok-
kal árasztották el az országot,
a „hazafiatlannak” tekintett
személyeknek és csoportok-
nak pedig súlyos üldöztetése-
ket kellett elszenvedniük. 

Wilson kormánya nem szö-
vetséges, hanem „társult”
hatalomként lépett be a há-
borúba. 1917 végéig csak
175 000 amerikai katona ju-
tott el Európába, mert a be-

sorozás, kiképzés és szállítás
sok időt vett igénybe, 1918
júniusára azonban létszámuk
meghaladta az egymilliót.

A BÉKE ISTENE
A legyőzött államok 1918 ok-
tóberében Wilsonhoz fordul-
tak, aki ígéretet tett arra,
hogy a végső békét a híres ti-
zennégy pont szellemében
fogják megkötni. Csakhogy
Wilson helyzete váratlanul
meggyengült. A republikánu-
sok mindkét kamarában meg -
szerezték a többséget, ellen-
felei aktivizálódtak, a baloldal
pedig a háborús kényszerin-

tézkedések, főleg a lázítási és
kémkedési törvények miatt
nyugtalankodott. Az ameri-
kaiaknak nem tetszett, hogy
a demokrata elnök 1918 de -
cemberében személyesen
utazott a párizsi béketárgya -
lásokra, és egyetlen repub -
likánus szenátort sem vitt 
magával. A Kongresszus meg-
szüntette európai szövetsége-
sei anyagi támogatását. Rá -
adásul mire tárgyalni kezd-
tek, Kelet-Európában már
tartósnak ígérkező megszál-
lási zónák alakultak ki. 

Wilsont 1918 végén lelke-
sen ünnepelték Európában.
Az elnök ezért egyre inkább
elhitte, hogy az egész embe-
riség egyetért vele. Arról szó-
nokolt, hogy véget kell vetni
annak a korszaknak, amely-
ben a hatalmi egyensúly ha-
tározta meg a rendet, az új
korszakban ezt a nemzetek
együttműködése biztosítja
majd.

A tapasztalatlan amerikai
delegáció sorra engedni kény-
szerült szinte valamennyi kér -
désben. Az etnikai határok
helyett elfogadtatták vele a
stratégiai, közlekedési és gaz-
dasági szempontok szerint
kialakított határok elvét, s
1919 májusára többen is fel-
ismerték, hogy a békeszerző-
déseknek semmi közük sem
lesz a wilsoni elvekhez. Ma-
gyarországgal kapcsolatban
az Egyesült Államoknak saj-
nos egyáltalán nem voltak ha-
tározott elképzelései. Bár dip-
lomatái jóval nagyobb terüle-
tet szántak hazánknak, mint
amekkorát a trianoni szerző-
dés végül kijelölt, és Wilson
szót emelt az erdélyi román
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Pályafutása azt bizonyítja, hogy 
a mıveltség, a jó szándék, a mun ka -
bírás és a nagyszabású, humanista
koncepció nem biztosítja a sikert 
a demokratikus politikai életben. 
Ha valaki nem képes megfelelŒ 
kompromisszumokat kötni, és nem
tudja elnyerni embertársai támo-
gatását, aligha valósíthatja meg 
terveit – legyenek azok bármilyen
nagyszerıek.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



előrenyomulás ellen, mégis
akadálytalanul érvényesülhe-
tett a Magyarországgal szom-
szédos országok igényeit tá-
mogató európai nagyhatal-
mak akarata. 

Az egyre betegebb Wilson
csak abban reménykedett,
hogy a számára legfontosabb
célt, a Népszövetség létreho-
zását biztosíthatja, és ez (az
Egyesült Államok vezeté sé -
vel) a jövőben jóváteheti
majd a békeszerződések igaz-
ságtalanságait. A Népszövet-
ség megalapítását biztosító
cikkelyt sikerült belefoglaltat-
nia a Németországgal megkö-
tendő versailles-i békeszerző-
dés szövegébe. Csakhogy az
amerikaiak többsége úgy
érezte, hogy a véres háború
után nem árt kissé eltávo-
lodni Európa zűrzavaros
ügyei től. 

A LEGYŐZÖTT
GYŐZTES
Wilson legnagyobb ellenfele
a Szenátus külügyi bizottsá-
gának elnöke, Henry Cabot
Lodge szenátor volt. Észsze-
rűnek tűnő, de Wilson szá-
mára elfogadhatatlan módo-
sítási javaslatokkal húzta az
időt. A XVIII. alkotmányki-
egészítés eközben bevezette
az alkoholtilalmat (1919), a
XIX. pedig a női választójo-
got (1920), a békeszerződés
elfogadására azonban nem
volt esély. Wilson a társada-
lomhoz fellebbezett, és 1919
szeptemberében országos
előadó körútra indult. Hete-
ken keresztül naponta több
órán át szónokolt. Az előre-
haladott érelmeszesedés
miatt meggyengült szerve-
zete felmond ta a szolgálatot.
Október 2-án véresen talál-

tak rá a fürdőszobában: agy-
vérzés bénította meg bal kar-
ját és bal lábát.

Tumulty, a magántitkára,
Grayson, a család orvosa és
Edith, a felesége úgy döntött,
hogy a személyes hűség fon-
tosabb számukra, mint a köz-
érdek. Ezért eltitkolták a nyil-
vánosság elől az elnök állapo-
tát, idegkimerüléssel és neu-
raszténiával indokolták, hogy
nem jelenik meg a nyilvános-
ság előtt. Tizenhét hónapon
keresztül Edith volt a közve-
títő az elnök és a külvilág kö-
zött. Ő azt állította, hogy
egyetlen döntést sem hozott
meg személyesen, csak azt
döntötte el, melyik ügy fon-
tos annyira, hogy az elnök elé
terjesszék. Csakhogy aki el-
lenőrzi az információkat, az
a döntéseket is befolyásolja.
A Kongresszus tagjai talán

azért nem firtatták Wilson
egészségi állapotát, mert
senki sem akarta jelentékte-
len alelnökét a Fehér Házba
juttatni. 

Rendkívüli helyzet állt elő:
ha egészséges lett volna, ta -
lán hajlandó engedményeket
tenni, ha pedig meghal, a he -
lyére lépő alelnöke egészen
biztosan megkötötte volna a
szükséges kompromisszumo-
kat a versailles-i békeszerző-
dés elfogadásához. A súlyo-
san beteg elnök azonban min -
den engedményt elutasított,
és a demokrata szenátorok-
nak is megtiltotta a módosí-
tások elfogadását. Az ő ma-
kacssága is hozzájárult ah -
hoz, hogy két szavazás során
sem sikerült biztosítani a
szerződés ratifikálásához
szükséges kétharmados több-
séget (1919. november 19-én
és 1920. március 19-én). 

Wilson utolsó reménye az
1920-as elnökválasztás volt,
amelyen pártja a Népszövet-
ség eszméjét támogató James
M. Coxot szerette volna a
Fehér Házba juttatni. A re-
publikánus jelölt, Warren Har -
ding azonban elsöprő győzel-
met aratott, s ezután a Nép-
szövetséghez való csatlakozás
szóba sem került többé. 

Az elnök 1920 végén meg-
kapta a Nobel-békedíjat, és
megrokkanva hagyta el a Fe -
hér Házat. Az Egyesült Álla-
mok pedig, miután győzel-
met aratott a világtörténe-
lem egyik legvéresebb hábo-
rújában, nem használta ki
győzelmét. Távolmaradásával
már megszületésekor végze-
tesen meggyengítette azt
a nemzetközi szervezetet,
amelynek a béke fenntartása
lett volna a feladata.

Wilson haláláig hı maradt ideái-
hoz: „Méltó módon csak akkor 
bizonyíthatnánk be, hogy értékeljük
a fegyverszünet napjának nagy
jelent�ségét, ha elhatároz nánk,
hogy félretesszük az önérdeket,
újra megalkotjuk a nemzetközi 
politika legmagasabb rend� 
ideáljait és céljait, és ezek 
szerint cselekszünk!”
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ormányában egyaránt
voltak tehetséges em-
berek (Herbert Hoo-

ver kereskedelmi miniszter,
Charles Evans Hughes kül-
ügyminiszter, Andrew Mellon
pénzügyminiszter) és korrupt
sikkasztók (Harry M. Dau -
gherty igazságügy-miniszter,
Albert B. Fall belügyminisz-
ter). A washingtoni konferen-
cián (1921–1922) a világ ve-
zető tengeri hatalmai több
egyezménnyel biztosították
a békét a Csendes-óceánon. 

Az 1921-ben létrehozott
Költségvetési Hivatal haté-
konynak bizonyult, s Harding
volt az első elnök, aki délen,
az alabamai Birminghamben
szót emelt a faji megkülön-
böztetés ellen. A behozatali
vámok rendkívüli megemelé-
sével (1922) megakadályoz-
ták, hogy az európai államok
termékeik eladásával megsze-
rezzék azt a pénzt, amelyet
amerikai árucikkek vásárlá-
sára és a háborús adósságok
megfizetésére használhattak
volna fel.

Harding kiváló kapcsolato-
kat létesített a sajtóval, ele-
gáns fellépésével és méltóság-

teljes, de barátságos viselke-
désével nagy népszerűségre
tett szert. Többször is meg-
próbált közvetíteni a sztráj-
koló munkások és a munka -
adók között. Amikor a szívpa-
naszoktól és emésztési zava-
roktól szenvedő elnök a San

Franciscó-i Palace Hotelben
1923. augusztus 2-án váratla-
nul meghalt, az amerikai tár-
sadalom őszintén meggyá-
szolta. 

A következő években azon-
ban kiderült, hogy az egyik
legkorruptabb kormány élén

állt. Belügyminisztere volt az
első olyan tagja az amerikai
kabinetnek, aki börtönbe ke-
rült, mert jó pénzért magán-
vállalkozók rendelkezésére
bocsátotta a haditengerészet
számára felhalmozott üzem-
anyagkészletet. Igazságügy-
minisztere vesztegetési pén-
zeket fogadott el, és javasla-
tot tettek vád alá helyezésére.
E miniszter titkára, valamint
a Veteránok Hivatalának főta-
nácsosa gyanús körülmények
között öngyilkos lett. Egy Nan
Britton nevű asszony pedig
könyvet írt az elnökkel fenn-
tartott szerelmi viszonyáról.
A közvélemény olyan élesen
szembefordult Hardinggal,
hogy nyolc éven keresztül
senki sem vállalta marioni sír-
emlékének felavatását.

Az amerikai társadalomnak annyira
elege volt a Demokrata Pártból, 
a nemzetközi kötelezettségekbŒl 
és a wilsoni prédikációkból, hogy
Hardingot minden idŒk egyik 
legnagyobb többségével választották
elnökké: megkapta a népi szavazatok
61%-át.
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1920-BAN AZ OHIÓI REPUBLIKÁNUSOK EGYIK
VEZETŐJE, HARRY M. DAUGHERTY ELŐRE
LÁTTA, HOGY A POLITIKAI ELLENTÉTEK MIATT
AZ ELNÖKJELÖLŐ KONVENCIÓN EGYIK NEVESEBB
JELÖLT SEM ÉRHETI EL A JELÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES
SZAVAZATI ARÁNYT. Ő VISZONT MÁR RÉGÓTA
ISMERTE A MARIONI STAR CÍMŰ NAPILAP TULAJ-
DONOSÁT, ÉS ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY „IGEN JÓ-
KÉPŰ ELNÖK LENNE BELŐLE”. EGY SIKERTELEN
SZAVAZÁSOKKAL ELTELT NAP ÉJSZAKÁJÁN A CHI-
CAGÓI BLACKSTONE HOTEL TIZENHARMADIK
EMELETÉN, A 404–406-OS LAKOSZTÁLY
SOKAT EMLEGETETT DOHÁNYFÜSTÖS SZOBÁIBAN
A PÁRT VEZETŐI MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HOGY A SI-
MULÉKONY ÉS ENGEDELMES HARDING, A SZE-
NÁTUS LEGPASSZÍVABB TAGJA LENNE AZ A JELÖLT,
AKIT A PÁRT VALAMENNYI FRAKCIÓJA ELFO-
GADNA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 29. ELNÖKE

WARREN G. HARDING
1921. MÁRCIUS 4.–1923. AUGUSZTUS 2.

K 

Születés:
Blooming Grove, Ohio,

1865. november 2.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1920
Házastárs:

Florence Mabel Kling
(1850–1924)

Halál:
San Francisco, Kalifor-

nia, 1923. augusztus 2. 

WARREN G. HARD-
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kkor vált híressé, ami-
kor Massachusetts kor -
mányzójaként határo-

zottan fellépett a bostoni
rendőrség 1919-es sztrájkja
ellen, arra hivatkozva, hogy
„senkinek, sehol, semmikor
nincs joga sztrájkkal veszé-
lyeztetni a közbiztonságot!”
Szűkszavúságáról is egyre
több anekdota keringett. Utó -
da megkérdezte tőle, hogyan
tudta olyan korán elhagyni
mindennap a kormányzói hi-
vatalt, hiszen őt este kilencig
is feltartóztatják az ügyfelek.

Coolidge így felelt: „Hja, ma -
ga válaszol nekik!”

A „Hallgatag Cal” néven em -
legetett, tekintélyes politi-
kust az 1920-as választáson
az Egyesült Államok alelnö-
kévé választották. Harding
elnök halála után őrá hárult
a feladat, hogy az előző kor-
mányzat sikkasztásainak fel-
tárása után visszaállítsa a bi-
zalmat a Republikánus Párt és
a Fehér Ház iránt. Ezt olyan si-
kerrel hajtotta végre, hogy in-
dulhatott a következő elnök-
választáson is a „Keep Cool
with Coolidge!”, vagyis „Csak
nyugodtan Coolidge-dzsal!”
jelszót használva. Másik jel-
szava így hangzott: „Amerika
legfontosabb ügye az üzlet!”
Rendíthetetlen nyugalmának
és becsületességének, vala-
mint a gazdasági fellendülés-
nek köszönhetően több mint
kétszer annyi elektori szava-
zatot kapott, mint demok-
rata és progresszív párti el-
lenfelei közösen.

Elnökként tisztességgel el-
végezte munkáját, de nem tű-
zött ki kormányzata elé sem-
milyen magasabb rendű célt,
amelynek eléréséhez különö-
sebb erőfeszítésekre és veze-
tői fellépésre lett volna szük-
ség. Miért is tett volna ilyes-
mit? Az ipar termelékenysé ge
a „dübörgő húszas években”
megkétszereződött, a munka-
bérek 33%-kal, az ipari profit
76%-kal, a részvényesek osz-
talékai 108%-kal növekedtek.
Ez pedig arra utalt, hogy tá-
volról sem egyforma mér -
tékben, de az életszínvonal
minden társadalmi rétegben
emel kedett. 

Coolidge úgy vélekedett,
hogy egy ilyen korszakban
szociális programok beindí-

A 20. SZÁZADBAN AZ AMERIKAI HAZAFIAK MÁR
BÜSZKÉN TEKINTHETTEK VISSZA NEMZETÜK
TÉNYLEGES SIKEREIRE: A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSRE,
A TÁRSADALOM NYITOTTSÁGÁRA, VALAMINT
AZOKRA AZ ÉRTÉKEKRE, AMELYEKET HOL KÖ-
VETKEZETLENÜL, HOL PEDIG KÖVETKEZETESEB-
BEN PRÓBÁLTAK KÉPVISELNI. AZ ERŐFORRÁSOK
BŐSÉGE MIATT AZ AMERIKAI TÁRSADALOM TÚL-
NYOMÓ TÖBBSÉGÉT – SZEMBEN AZ EURÓPAI
TÁRSADALMAKKAL – NEM A LEGSZEGÉNYEBB
CSOPORTOK, HANEM A KÖZÉPRÉTEGEK ALKOT-
TÁK, S A TÁRSADALMI FELEMELKEDÉS IS MINDIG
KÖNNYEBB VOLT, MINT A VILÁG MÁS RÉSZEIN.
EZZEL MAGYARÁZHATÓ AZ AMERIKAI KÖZÉLET
OPTIMISTÁBB, MAGABIZTOSABB HANGULATA.
AZ AMERIKAI VÁLASZTÓK PEDIG SZÍVESEN TÁ-
MOGATTAK OLYAN POLITIKUSOKAT, AKIK MÉLY-
RŐL JÖTTEK, MAGASRA EMELKEDTEK, S AZT
HIRDETTÉK, HOGY ERRE MÁS IS KÉPESSÉ VÁL-
HAT. CALVIN COOLIDGE IS AZ AMERIKAI ÁLOM
MEGTESTESÍTŐJE VOLT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 30. ELNÖKE

CALVIN COOLIDGE
1923. AUGUSZTUS 2.–1929. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Plymouth Notch, Ver-
mont, 1872. július 4.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1920 (alelnökként),

1924
Házastárs:

Grace Anna Goodhue
(1879–1957)

Halál:
Northampton, Massa-

CALVIN COOLIDGE74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Egy farmer petróleumlámpával
megvilágított szobájában látta
meg a napvilágot, s a vermonti
gazdák szıkszavúságát, szor-
galmát, takarékosságát és óvatos
optimizmusát örökölte. Híres kije-
lentése szerint „az élet problémái-
nak négyötöde megoldódna, ha 
leülnénk és csendben maradnánk”.
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tása helyett inkább az adókat
kell csökkenteni. A gazdagok
így újra befektethetik emel -
kedő jövedelmeiket, növelik
a fogyasztást, és új állásokat
teremtenek a szegényebbek
számára. Sőt abban is remény -
kedhetett, hogy a prosperitás
következtében fellendülő ke-
reskedelem hozzájárulhat a
világ gazdasági és politikai
stabilitásához. Ezért folyama-
tosan csökkentette a jövede-
lem-, örökösödési és más adó-
kat. Ebből nem csak a gazda-
gok profitáltak: 1929-re na-
gyon sok alacsony jövedelmű
család volt, amely egyáltalán
nem fizetett adót. 

Coolidge fejlesztette a pol-
gári és katonai repülőgéppar-
kot, kiterjesztette a mezőgaz-
dasági és kereskedelmi mi-
nisztérium szolgáltatásait. Az
1924-es bevándorlási törvény -
ben a kiadható letelepedési
engedélyek számát évi százöt-
venezerben határozta meg.
A mezőgazdasági árakat a
túltermelés leszorította, de a
szabadpiachoz ragaszkodó
elnök kétszer is megvétózta
a McNary–Haugen-féle tör-
vényjavaslatot, amellyel a kor-
mányt a termények felvásár-
lására és külföldi eladására
akarták kötelezni. Arra hivat-
kozott, hogy ez egyoldalú, ki-
zárólag egyetlen osztálynak
kedvező törvény lenne és csak
túltermelésre ösztönözne.

A külpolitikát továbbra is a
következetes és szűk látókö -
rű izoláció jellemezte. A Sze-
nátus beleegyezett, hogy az
ország legalább a Népszövet-
ség törvényszékéhez csat -
lakozzék, de olyan sok fenn-
tartással, hogy végül a többi
ál lam nem fogadta be az Egye -
sült Államokat. Coolidge hal -
la ni sem akart arról, hogy az
anyagi gondokkal küszködő
egykori európai szövetsége-
sek adósságainak egy részét
elengedjék. Amikor ez a lehe-
tőség szóba került, csak eny-
nyit kérdezett: „Felvették a
pénzt, nem?” Végül az alelnö -
ke, Charles Gates Dawes ne-
véhez fűződő tervezet 1924-
ben lehetővé tette, hogy a
pénzügyi összeomlás szélén

álló Németország új amerikai
kölcsönöket kapjon. 

Frank B. Kellogg külügymi-
niszter Nobel-békedíjat ka-
pott a francia külügyminisz-
terrel 1928-ban aláírt Kel-
logg–Briand-paktumért, ame-
lyet végül szinte valamennyi
állam ratifikált, köztük ha-
zánk is. Az aláírók lemondtak
arról, hogy támadó háború-
val próbálják megoldani nem-
zetközi vitáikat. A védekező
háborút azonban nem he-
lyezték törvényen kívül, és
semmilyen megtorlással nem
fenyegették a paktum meg-
szegőit. A szerződés így üres
diplomáciai gesztus maradt,
egy történész szerint ponto-
san annyit ért, mint az ame-
rikaiak ígérete, hogy betart-
ják a szesztilalmat.

Amikor a szófukar elnök
mégis kinyitotta a száját, böl-
csen beszélt. A Függetlenségi
nyilatkozat elfogadásának
150. évfordulóján így szóno-
kolt Philadelphiában: „Gyak-
ran mondják, hogy a világ
sokat fejlődött 1776 óta, hogy
új eszméink és új tapasztala-
taink vannak, hogy előnyben
vagyunk az akkori emberek-
hez képest, s ezért talán fel is
válthatjuk következtetéseiket
modernebb gondolatokkal.
Ez az érvelés azonban nem al-

kalmazható e nagy alapok-
mányra. Hogy minden em-
bert egyenlőnek teremtettek,
ez örökérvényű megállapítás.
Hogy elidegeníthetetlen jo-
gokkal lettek felruházva, ez
örökérvényű megállapítás.
Hogy a kormányok a kor -
mány zottak beleegyezéséből
nyerik jogos hatalmukat, ez
örökérvényű megállapítás E
megállapításokon túl nincs
előrelépés, nincs fejlődés. Ha
valaki tagadni akarja megala-
pozottságukat, igazságukat,
már nem haladhat előre tör-
ténelmileg, hanem csak hátra,
egy olyan korszak felé, amely-
ben nem volt egyenlőség, az
egyénnek nem voltak jogai, a
nép nem kormányzott. […]
Mi a tudomány és az anyagi
javak növekedésének korában
élünk. De nem ezekből szár-
mazik nyilatkozatunk, hanem
nyilatkozatunkból származ-
nak mindezek. A szellemi dol-

gok az elsődlegesek. Ha nem
ragaszkodunk hozzájuk, anya -
gi prosperitásunk, bármilyen
jelentősnek is tűnjön, kiürese-
dett látszattá válhat!”

Minden bizonnyal újravá-
lasztották volna 1928-ban, ő
azonban kijelentette: „Akkor
kell lelépni, amikor még akar-
ják az embert!” Felesége sze-
rint egyszer a közelgő válság-
ról is furcsa megjegyzést tett:
„Én tudom, hogyan kell meg-
spórolni a pénzt. Talán eljön
az idő, amikor költeni kell.
Nem érzem, hogy képes va-
gyok erre.”

A végrendeletében sem ta-
gadta meg önmagát: az ok-
mány mindössze huszonhá-
rom szóból állt…
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Coolidge-ék 12 kutyát és sok más 
állatot, mosómedvét, kanárit, 
macskát tartottak a Fehér Házban.
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irginiai ültetvényes csa-
lád második fia volt, aki

földmérőként dolgozott,
s csak bátyja örökségének és
házasságának köszönhetően
vált mó dos ültetvényessé.
Részt vett a francia gyarma-
tosítók ellen folytatott har-
cokban, ennek köszönhette,
hogy  a  függetlenségi  hábo -
rú (1775–1783) kirobbanása
után a Kontinentális Kong-
resszus az amerikai hadsereg
főparancsnokává nevezte ki. 

Több csatát vesztett el,
mint amennyit megnyert, de
sohasem adta fel a harcot, és
a fosztogatást tiltva sikerült
megőriznie a hadserege irán -
ti társadalmi támogatást. Első
vereségei után, 1776 végén
se regével együtt átkelt a je -
ges Delaware folyón, s a tren-
toni és princetoni csatákban
aratott győzelmeivel lelket
öntött a függetlenség híveibe.
Yorktown bevétele (1781)
után a brit kormány belátta,
hogy nem képes sem döntő
győzelmet aratni, sem tartós
megszállás alá vonni a láza-
dók óriási területét. 

A legnagyobb szolgálatot
azzal tette hazájának, amit
nem tett meg. A katonai ösz-
szeomlás, pénzügyi válság és
társadalmi anarchia fenyege-
tése idején ugyanolyan társa-
dalmi támogatással vehette
volna át a hatalmat, mint
francia kortársa, Napóleon. Ő
azonban személyes fellépé -
sével akadályozta meg 1783.
március 15-én az Egyesült Ál-
lamok történetének első és

egyben utolsó puccskísérle-
tét. Ezzel az egyeduralomnak
nem a megszerzését, ha nem
az elutasítását tette példaér-
tékű és követendő politikusi
magatartássá. Az 1783-as pá-
rizsi békeszerződés után pe -
dig búcsút vett könnyező
tisztjeitől, majd a Kongresz-
szus meghatott képviselőitől,
s egyszerű polgárként tért
haza birtokára, Mount Ver-
nonba. 

1787-ben ő volt a mind-
máig érvényben lévő alkot-
mányt elkészítő testület, az
Alkotmányozó Konvenció el-
nöke. Nagyon sokan kizáró-
lag azért fogadták el az új szö-
vetségi alkotmányt, mert tud-
ták, hogy Washington lesz a
köztársasági elnök, aki egé-
szen biztosan nem fog vissza-
élni a reá ruházott hatalom-
mal. 1789. április 30-án New
Yorkban tette le az elnöki
esküt, majd kormánya (mely
mindössze négy miniszterből
állt) 1790-ben átköltözött Phi-
ladelphiába. 

Kormányzatának első négy
éve bé kés és sikeres volt. A
pénzügyeket Alexander Ha-
milton pénzügyminiszter ren-
dezte. A nemzeti egység meg-
szilárdítása érdekében a szö-
vetségi kormányzat magára
vállalta az egyes tagállamok
háborús adósságait. 

A gazdag déli államok elle-
nezték ezt, de ígéretet kaptak,
hogy ennek fejében az ő terü-
letükön, Virginia és Maryland
hatá rán épül majd fel a szövet-
ségi főváros. Washington sze-
mélyesen jelölte ki a helyét
1791-ben, megtervezését pe -
dig Pierre Charles L’Enfant
francia mérnökre bízta. A Fe -
hér Ház alapkövét 1792. októ-
ber 13-án helyeztette el James
Hoban építész: ez volt az első
középület a fővárosban.

1793-tól a francia forradal -
mi háború miatt kiéleződött
a két párt, a föderalisták és a
republikánusok ellentéte. Az
elnök megpróbálta mindkét
párt vezetőit megőrizni kor-
mányában, de végül a föde -
ralisták oldalára állt, s 1793. 
április 22-én semlegességi
nyilatkozatot tett. 1794-ben 
ki robbant Nyugat-Pennsylva-

ErŒs, nyugodt, 192 centiméter
magas, karizmatikus óriás 
volt, aki végtelen önfegyelmet
kényszerített magára, s indu-
latai csak ritkán ragadták el. 
Katonái tisztelték, és azt 
terjesztették róla, hogy nem
fogja a golyó.
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V
AZ ELSŐ ELNÖKÖT KULTIKUS TISZTELET ÖVEZTE
HAZÁJÁBAN. EGY 1845-BEN MEGJELENT ÉLET-
RAJZ SZERZŐJE ÍGY ÁRADOZOTT: „LEGYEN MINDEN
GYERMEK ELSŐ SZAVA: ANYA; A MÁSODIK: APA;
A HARMADIK PEDIG: WASHINGTON!” SZÜLETÉS-
NAPJA NEMZETI ÜNNEP, VEZETÉKNEVE KERESZTNÉV
LETT, S AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TIZENKÉT
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYT, SZÁMTALAN KÖZ-
SÉGET, MEGYÉT, TAVAT, HEGYET ÉS FOLYÓT NE-
VEZTEK EL RÓLA, VALAMINT EGY ÁLLAMOT ÉS
A SZÖVETSÉGI FŐVÁROST. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 1. ELNÖKE

GEORGE WASHINGTON
1789. ÁPRILIS 30.–1797. MÁRCIUS 4.

Születés:
Ferry-farm, Virginia, 

1732. február 22.
Párt:

Föderalista Párt
Választási győzelem:

1789, 1792
Házastárs: 

Martha Dandridge
(1731–1802)

Halál:
Mount Vernon-ültet-

vény, 
Virginia, 1799. decem-

GEORGE WASHING-
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niában a szeszfőzdékre kive-
tett adót megtagadó farme-
rek „whiskylázadása”, s az
Északnyuga ti Territórium lá-

zongó indiánjai ellen is had-
sereget kellett küldeni. Wa -
shington nagylelkűen, de ha-
tározottan rendezte mindkét

konfliktust. Külpolitikai téren
is megnövelte országa tekin-
télyét. Nagy-Britannia az 1795-
ös Jay-szerződésben ígéretet
tett az északi erődök kiüríté-
sére, Spanyolország pedig a
San Lorenzó-i szerződésben
megnyitotta a Mississippi tor-
kolatát az amerikai kereske-
delem előtt, s Nyugat-Florida
határát az Egyesült Államok
számára kedvezőbb területen
jelölte ki. 

Washington nem volt haj-
landó harmadszor is indulni

az elnökválasztáson. Attól tar-
tott, hogy ha elnökként éri a
halál, és az alelnök választás
nélkül lép a helyére, hagyo-
mánnyá válhat az élethosszig-
lani elnöki hivatal és a válasz-
tás kiiktatása. Az általa meg-
alapított hagyományt, mely
szerint mindenki csak két cik-
luson át töltheti be az elnöki
tisztséget – amitől csak a má-
sodik világháború idején tér-
tek el –, végül a XXII. alkot-
mánykiegészítés emelte tör-
vényerőre 1951-ben.

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 5

Wa shing ton a máig ér vény ben lé vô szö vet sé gi al kot mányt
meg fo gal ma zó Al kot má nyo zó Kon ven ció el nö keként, 
majd a kor mány zat élén dön té sei vel tör té nel mi je len tô sé gû
pre ce denst te rem tett utó dai szá má ra. Úgy vé le ke dett, hogy 
a ha ta lom vég sô so ron a né pet il le ti, s még a gyôz tes tá bor -
 nokok nak és ál lam ala pí tók nak is alá kell ren del niük ma gu kat 
ha zá juk tör vé nyei nek, s felada tuk el vég zé se után vissza kell
tér niük az egy sze rû ál lam pol gá rok kö zé. 
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‚WASHINGTON BEIKTATÁSA ‚‚WASHINGTON BEIKTATÁSA ‚

Washington Mount Vernonból
nyolcnapos utazás után érkezett
New York Citybe, hogy elsŒként
letegye az elnöki esküt. A 235
mérföldes úton mindvégig ün-
neplés fogadta hintóját. Ágyúk
dörögtek minden kisvárosban,
szállt a por a mellette vágtató lo-
vasok mögött. Tızijáték, díszvi-
lágítás, szónoklatok és virágcsok-
rok vártak rá. A nŒk és gyerme -

kek virágokat hintettek elé éne-
kelve. Megérkezésekor egy bár-
kán kelt át a Hudsonon. A város-
ban ágyúk dörögtek és harangok
zúgtak.  Washington számára az
ilyen szeretetnyilvánítás már-
már ijesztŒ volt.

New Yorkban, a Szövetségi
Csarnok erkélyén Washington
hatalmas tömeg elŒtt tett es küt
arra, hogy hıségesen végrehajtja

az elnöki hivatal feladatait. Ilyen
szavakat korábban még senki
sem ejtett ki. Az alkotmány szel-
lemében – melyet csak két éve
fogalmaztak meg – immár nem
egy király fog uralkodni a nép fe-
lett, hanem egy elnök fogadja
meg, hogy szolgálni fogja a
népet. „Ez az alkotmány valóban
a nép kormány zatának egy for-
mája – mondta Washington –,

melyben minden hatalom a nép-
tŒl származik, s idŒrŒl idŒre visz-
szaszáll rá. Tisztán a törvények
kormánya, amelyet kizárólag a
nép képviselŒi hoznak és hajta-
nak végre." KésŒbb hozzátette,
hogy az amerikai kormányforma
„új jelenség a politikai és erkölcsi
világban, s a felvilágosult ész
meglepŒ gyŒzelme a nyers erŒ-
szak felett".



iplomáciai feladato-
kat látott el Párizsban
(1778–79), Hollandiá-

ban (1780–82), Nagy-Britan-
niában (1785–88), s tagja volt
a függetlenségi háborút lezáró
párizsi békeszerződést aláíró
delegációnak (1783) is. Rend-
kívüli munkabírással évtizede-
ken át éjjel-nappal dolgozott
hazája érdekében, és húsz
éven át még a családjával is
csak ritkán találkozott. Még-
sem kedvelték, mert ügyet len
volt, türelmetlen és indulatos,
nem tudott kedveskedni, cse-
vegni, barátkozni – és talán
túlságosan okos volt ahhoz,
hogy elfogadja honfitársai di-
csőségről szövögetett álmait.

Egyetlen kollégája sem volt
olyan művelt a jog és a politi-
kai filozófia terén, mint ő, de
nem értette meg, hogy hazá-
jában nem lehet megkérdője-
lezni bizonyos szép eszmé-
ket. Ezek szerint Amerika né -
pe mindenben különbözik az
európaiaktól, önzetlen, haza-
fias és szabadságszerető nép,
amely előtt megnyíltak a vég-
telen fejlődés és gazdagodás

lehetőségei. Adams ezzel
szemben azt vallotta, hogy az
amerikaiak semmiben sem
jobbak, tisztábbak és erköl-
csösebbek más népeknél, s
ezért őket is sújtani fogják az
önzés, a korrupció és pártvi-
szályok következményei. Az
arisztokratikus elit és a nép
ellentéteit pedig egy monar-
chikus jellegű, igen erős, ab-
szolút vétójoggal rendelkező

s a törvényhozásban is szere-
pet játszó végrehajtó hata-
lomnak kell feloldania és ki -
egyensúlyoznia. 

Ellenfelei ezért egész életé -
ben azzal vádolták az Egye-
sült Államok függetlenségé-
nek egyik legaktívabb harco-
sát, hogy titokban a brit mo-
narchikus és arisztokratikus
rendszer híve. Pedig követ-
keztetéseinek lényegét ma is

elfogadhatjuk: az emberi jo -
gok védelmében az erős köz-
ponti hatalomnak mind az
eli tista, mind a demokratikus
eszmék nevében elkövethető
igazságtalanságokat meg kell
akadályoznia. 

Elnöksége viharosnak ígér-
kezett. Legtöbb kortársa csak
Washington méltatlan és ne-
vetséges utódának tekintette
és „Őkerekdedsége” néven
emlegette. Ő pedig szomo-
rúan állapította meg: „A nép-
szerűséget sohasem tudtam
meghódítani, soha nem vol-
tam és sohasem leszek nép-
szerű ember.” Egyszer úgy fo-
galmazott, hogy egy ellensé-
ges országban kellett leélnie
az életét. Alelnöke az ellen-
párthoz tartozott, ő pedig el-
követte azt a hibát, hogy jó
ideig meghagyta a miniszté-
riumok élén Washington em-
bereit, akik inkább a szélső-
ségesen föderalista Alexan-
der Hamilton politikáját kö-
vették, mint a mérsékeltebb
új elnökét.

Az ő kormányzata költö-
zött át 1800-ban Philadelphiá -
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D 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ ALELNÖKE ÉS MÁ-
SODIK ELNÖKE EGÉSZ ÉLETÉBEN ÚGY ÉREZTE,
HOGY ORSZÁGA NEM ÉRTÉKELI MEGFELELŐEN A
SZOLGÁLATAIT – S EBBEN ALIGHANEM IGAZA
VOLT. A KONTINENTÁLIS KONGRESSZUS SZÁM-
TALAN BIZOTTSÁGÁNAK VOLT TAGJA, Ő JAVA-
SOLTA, HOGY GEORGE WASHINGTONT NEVEZZÉK
KI FŐPARANCSNOKKÁ, HOGY SZÁMOLJÁK FEL A
BRIT URALKODÓ HATALMÁT MINDEN GYARMATON,
ÉS Ő BESZÉLTE RÁ THOMAS JEFFERSONT A FÜG-
GETLENSÉGI NYILATKOZAT MEGFOGALMAZÁSÁRA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 2. ELNÖKE

JOHN ADAMS
1797. MÁRCIUS 4.–1801. MÁRCIUS 4.

Születés:
Braintree, Massachu-
setts, 1735. október

30.
Párt:

Föderalista Párt
Választási győzelem:

1796
Választási vereség:

1800
Házastárs

Abigail Smith (1744–
1818)
Halál:
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ból az elődje által kijelölt szö-
vetségi főváros félkész épü -
leteibe, Maryland és Virginia
határára, a Potomac mo csaras
partjaira. Washington D. C.
még évekig nem volt más,
mint egy folyóágakkal és pa-
takokkal felszabdalt, erdős
vidék, ahol csak az elnök, a
Kongresszus és a Legfelsőbb
Bíróság épületei emelkedtek
ki az apró fogadók közül, ame-
lyekben a képviselők, szenáto-
rok és tisztviselők laktak.

Adams felismerte, hogy
meg kell őriznie a Washing-
ton által kimondott semle-
gességet a franciák és britek
által vívott forradalmi hábo-
rúkban. Diplomatái azonban
Párizsban tehetetlennek bizo-
nyultak, és sikertelenségükért
a kenőpénzt követelő francia
politikusokra hárították a fe-
lelősséget. 1798-ra ezért az
or szágot háborús láz kerí-
tette hatalmába, a szélsősé-
ges föderalisták hadüzenetet
követeltek, a Kongresszus tíz -
ezer fős hadsereget állított
fel és létrehozta a haditenge-
részeti minisztériumot. A ten -
gereken hadüzenet nélküli
ha diállapot alakult ki. 

A háborús közhangulat mi -
att Adams elfogadta a födera-
lista többségű kongresszus
által hozott, úgynevezett „ide-
gen- és lázítási törvényeket”.
Ezek megemelték az állam-
polgárság elnyeréséhez szük-
séges várakozási időt, lehe-
tővé tették, hogy az elnök de-
portáltassa a veszélyesnek te-
kintett külföldieket, s hábo rú
idején bebörtönöztesse az el-
lenséges országok állampol-
gárait. Adams egyszer sem

élt ez utóbbi lehetőségekkel,
az ellenzéki, republikánus saj -
tó képviselőit azonban súlyo-
san zaklatták. 

Adams belátta, hogy az el-
szabaduló indulatok köze-
pette neki kell elszánnia ma -
gát egy népszerűtlen lépésre:
a béke helyreállítására. Kor-
mánya és pártja megkérde-
zése nélkül új tárgyalásokat
kezdeményezett és új követe-
ket küldött Franciaországba.
1800-ra sikerült elismertet-

nie az amerikai hajók semle-
gességét az immár Bona-
parte konzulátusa által kor-
mányzott Franciaországgal.
A háborúra készülő föderalis-
ták azonban úgy érezték,
saját elnökük fordult szembe
velük, s egyesek kétségbe von -
ták az épelméjűségét is.

Az 1800-as választáson a Fö-
deralista Párt egyszerre veszí-
tette el az elnökséget és
a többséget a Kongresszus
mind két kamarájában. Adams

megalázó kudarcként élte
meg vereségét, és depresszió -
san távozott a Fehér Házból.
Azt javasolta, hogy a követ-
kező szöveget írják sírkövére:
„Itt nyugszik John Adams, aki
1800-ban vállalta a franciák-
kal kötött béke felelősségét.”
Sokáig népszerűtlen maradt,
s az Egyesült Államok lakói
csak a 20. században ismer-
ték fel, hogy második el nö -
kük nagyon is méltó a tiszte-
letre.

A Kontinentális Kongresszuson
való részvétele és elnökhe-

lyettessége között Adams tíz
évet Európában töltött mint

külügyminiszter. Kritikusai sze -
rint ezek az évek lelkes repub-

likánus hazafiból kvázi monar-
chistává formálták Œt. „Meg
fogsz lepŒdni, ha meglátod a

barátodat – írta feleségének. –
Nagyon sokat változott.”
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gy módos, de művelet-
len nyugat-virginiai ül-
tetvényes családi birto-

kán látta meg a napvilágot.
Amikor ráébredt, hogy kör-
nyezete mind a szó szoros,
mind átvitt értelmében mi-
lyen elképesztő távolságra
van a korabeli kultúra, az eu-
rópai felvilágosodás központ-
jaitól, mindent elkövetett e
kultúra elsajátítása és elter-
jesztése érdekében. A Wil-
liam and Mary Egyetemen,
amelyet két év alatt végzett
el, megismerkedett az euró-
pai felvilágosodás irodalmá-
val, megtanult hegedülni, el-
sajátította a francia nyelvet,
elmélyedt a jog, a filozófia, a
természetrajz, az építészet és
a politika rejtelmeiben. Gyak-
ran vacsorázott együtt pro-
fesszoraival, hogy étkezés köz -
ben is tanulhasson tőlük, s
hosszú listát készített azon
európai műtárgyakról, ame-
lyeket meg akart ismerni. 

A TEHETSÉG ÉS AZ
ERÉNY ARISZTOKRATÁJA
1774-ben vált híressé, amikor
egy röpiratban kifejtette, hogy
az amerikai gyarmatokat ki-
zárólag a király személye fűz-
heti össze Nagy-Britanniával.
Két év múlva a Kontinentális
Kongresszus tagjaként bevá-
lasztották a Függetlenségi nyi -
latkozatot megfogalmazó bi-
zottságba, s rábízták a híres

dokumentum elkészítését.
Tőle származik az emberi
jogok leggyakrabban idézett
felsorolása, mely a  bevezető
mondatokban olvasható: „Ma -
gától értetődőnek tartjuk ezen
igazságokat, hogy minden
ember egyenlőnek teremte-
tett, teremtőjük bizonyos el-
idegeníthetetlen jogokkal ru-

házta fel őket, melyek között
ott van az élethez, a szabad-
sághoz és a boldogulásra tö-
rekvéshez való jog. E jogok
biztosítására kormányokat ál-
lítottak fel az emberek között,
melyek igaz hatalmukat a
kormányzottak egyetértésé-
ből nyerik.” Joseph J. Ellis ame -
rikai történész ezt az ameri-

kai történelem legismertebb
megállapításának, az ameri-
kai hitvallás világi kinyilatkoz-
tatásának, a politikai költé-
szet remekművének nevezte.

Franciaországi nagykövet-
ként (1784–1789) Jefferson
lelkesen habzsolta a tudomá-
nyos és művészeti élménye-
ket. Mindent feljegyzett és le-
rajzolt, s oly nagy hatást gya-
korolt hazája építészetére,
hogy Gordon S. Wood törté-
nész szerint „szinte egy sze-
mélyben felelős azért, hogy
Amerika középületei római
templomokra hasonlítanak”.

E
A HALÁLA ÓTA ELTELT KÉT ÉVSZÁZAD SORÁN
JEFFERSON AZ AMERIKAI ESZMÉK ÉS IDEÁLOK
MEGTESTESÍTŐJÉVÉ VÁLT. ELSŐ TUDOMÁNYOS
ÉLETRAJZÁNAK SZERZŐJE, JAMES PARTON EZT
ÍGY FOGALMAZTA MEG: „HA JEFFERSON TÉVE-
DETT, AMERIKA TÉVED. HA AMERIKÁNAK IGAZA
VAN, JEFFERSONNAK IGAZA VOLT.” AMIKOR AZ
AMERIKAIAK ÚGY ÉREZTÉK, HOGY ORSZÁGUK JÓ
ÚTON HALAD, TISZTELETTEL IDÉZTÉK FEL A RA-
DIKÁLISAN DEMOKRATIKUS ESZMÉKET HANGOZ-
TATÓ GONDOLKODÓ EMLÉKÉT. AMIKOR PEDIG
ÚGY VÉLTÉK, HOGY HAZÁJUK MEGTAGADJA IDE-
ÁLJAIT, SÚLYOS KRITIKÁVAL ILLETTÉK AZ OPPOR-
TUNISTA POLITIKUST, AKI DEKLARÁLTA AZ EM-
BERI JOGOKAT, DE NEM SZABADÍTOTTA FEL RAB-
SZOLGÁIT. DE BÁRMENNYIRE KORLÁTOZOTTAN
IS ÉRTELMEZTE JEFFERSON NEMZEDÉKE AZ EMBERI
EGYENLŐSÉGET, MÉGISCSAK ŐK HIRDETTÉK MEG
EZT ELSŐKÉNT EGY EGYENLŐTLENSÉGEN ALAPULÓ
VILÁGBAN, ÉS ŐK TETTÉK LEHETŐVÉ AZ ELV KÉ-
SŐBBI KITERJESZTÉSÉT. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 3. ELNÖKE

THOMAS JEFFERSON
1801. MÁRCIUS 4.–1809. MÁRCIUS 4.

Születés:
Shadwell-birtok, Virgi-
nia, 1754. április 13.

Párt:
(Jeffersoni) 

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1800, 1804
Házastárs:

Martha Wayles (1748–
1782)
Halál:

Monticello, Virginia,
1826. július 4. 
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Jefferson felvilágosult és repub-
likánus meggyŒzŒdése szerint
nem azoknak kell irányítaniuk 
a társadalmat, akik elŒkelŒ
családba születtek, hanem
azoknak, akik érdemeik és
jellemük alapján méltóvá váltak
erre, vagyis nem a vagyon és 
a születés, hanem a tehetség 
és az erény „arisztokratáinak”.
És mivel lehet bizonyítani, hogy
valaki tehetséges? Azzal, hogy
univerzális mıveltségre tesz
szert. Jefferson ezért gyıjtötte
a könyveket, iratmásoló gépet
szerkesztett, új típusú ekét
készített, gazdálkodott, meteo-
rológiai feljegyzéseket vezetett,
és maga tervezte meg a házát
Monticello nevı birtokán. 
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Európában színházba és tár-
latokra járt, utazott, kirán-
dult, műtárgyakat vásárolt,
koncerteket, műtermeket és
szalonokat látogatott, érme-
ket készíttetett, tudósokkal
tanácskozott, ládaszám küld -
te haza a könyveket és a mű-
tárgyakat. Egyszerre csodálta
és kritizálta Európát, s leve-
leit olvasva úgy tűnik, hogy
saját maga és hazája kisebb-
rendűségi érzéseit próbálta
kompenzálni. 

AZ ILLÚZIÓK EMBERE
Szemtanúja volt a francia for-
radalom kitörésének, és segí-
tett barátjának, La Fayette
márkinak elkészíteni az Em-
beri és polgári jogok nyilatko-
zata egyik tervezetét. Az ame -
rikai politikusok közül ő di-
csőítette legtovább a francia
forradalmat: „A szabadság fá -
ját időről időre a hazafiak és
a zsarnokok vérével kell meg-
öntözni.” Természetesen nem
úgy vélekedett, hogy a for -
radalmi erőszak jó dolog, ha -
nem úgy, hogy a nagyobb
rossz (a szabadság elveszté -
se) elkerülése érdekében oly-
kor el kell fogadni a kisebb
rosszat, a népfelkelést. 

Gyakran tett radikális de-
mokratákhoz illő megjegyzé-
seket, de csak azért, mert
meg volt győződve róla, hogy
a népi erőszak feleslegessé
válik, ugyanis az amerikai
nép a felvilágosodás terjedé-
sével egyre műveltebb és er-
kölcsösebb lesz. Jefferson nem
volt modern demokrata, aki
a népre bízta volna a kor-
mányzatot. Úgy vélekedett,
hogy ha a születés arisztokrá-
ciájának uralma nem is tér-
het vissza, az amerikai nép
még jó ideig elfogadja majd
a vagyon, műveltség, jellem
és ízlés arisztokratáinak –
vagy is a Jeffersonhoz hasonló
úriembereknek – a kormány-
zatát. „Mindenekfelett boldog
a mi országunk – jelentette
ki –, ahol az egyenlőséget úgy
alapították meg, hogy nem
semmisítették meg a kellő alá-
rendelést.”

A kormányzatot csak „szük -
séges rossznak” tekintette,

amelyet egy harmonikusan
működő társadalom szinte fe-
leslegessé is tehet. Az erény,
az önzetlenség és a művelt-
ség terjedése feleslegessé te -
szi majd az állami kényszert.
Az amerikai szabad farmerek
köztársasága elkerülheti az
európai fejlődés árnyoldalait,
a zsúfolt nagyvárosokat, a nyo -
mort, a háborúkat és a bü-
rokratikus, zsarnoki kormá-
nyokat. Ő  fogalmazta meg
legtalálóbban saját korlátait,
amikor azt mondta John
Adamsnek, hogy jobban ked-
veli a jövő álmait, mint a múlt
történelmét. Illúziókban hitt
– de néha egy nemzetnek il-
lúziókra is szüksége lehet,
hogy átvészelje történelme
nehéz időszakait.

Thomas Jefferson tehát az
úgynevezett „minimális ál -
lam” híve volt, úgy véleke-
dett, hogy minél passzívabb
szerepet játszik az állam a
sokoldalú tevékenységet vég -
ző, öntevékeny társadalom
élén, annál jobb. A szabadság-
jogokat olyannyira fontosnak
tartotta, hogy a sajtószabad-
ság védelmében kijelentette:
„Ha el kellene döntenem, hogy
kormányunk legyen újságok
nélkül vagy újságok kormány
nélkül, egy percig sem haboz-
nék, hogy az utóbbit válasz-
szam.”

Nem csoda, hogy Thomas
Jefferson az Egyesült Államok
első külügyminisztereként
(1790–1793) George Wa shing -
 ton kormányában egyre mély -
ségesebb gyanakvással figyel -
te Alexander Hamilton pénz-
ügyminiszter tevékenységét.
Hamilton és követői, akiket
Föderalista Párt néven emle-
gettek, az erős központi kor-
mányzat híveiként az ipari és
kereskedelmi érdekeltsége-
ket támogatták, a brit gazda-
sági, társadalmi és kormány-
zati rendszert kívánták meg-
honosítani Amerikában, s a
külpolitikában is Nagy-Britan-
nia mellé álltak a forradalmi
Franciaországgal vívott hábo-
rújában. Jefferson ezért kilé-
pett Washington kormányá-
ból, s bár az ország második
alelnökévé választották a fö-

deralista John Adams elnök-
ségének idejére (1797–1801),
a James Madison vezetésével
megszervezett Republikánus
Pártot támogatta. 

Hogy lehetett egy republiká-
nus a föderalista párti el nök al-
elnöke? Ennek az a magyará-
zata, hogy csak 1804-ben fo-
gadták el a XII. alkotmányki-
egészítést, amely elrendelte,
hogy az elektoroknak külön je-
lölniük kell, kit kívánnak el-
nökké és kit alelnökké válasz-
tani. Addig az lett az elnök, aki
a legtöbb szavazatot kapta, a
következő pedig az alelnök –
így történhetett meg, hogy az
állam két főtisztviselője külön-
böző pártokhoz tartozott. 

Jefferson Republikánus Párt -
jának semmi köze sincs a mai,
hasonló elnevezésű amerikai
párthoz. Tagjai a központi ha-
talom korlátozására, az álla-
mok és az egyének jogainak
kiterjesztésére, a déli és nyu-
gati érdekek védelmezésére,
a farmerek támogatására és
franciabarát külpolitikára tö-
rekedtek. Jefferson olyannyi -
ra nem értett egyet John
Adams kormányzatával, hogy
titokban rávette Kentucky
állam törvényhozását a sza-
badságjogokat korlátozó „ide -
gen- és lázítási törvények” el-
leni fellépésre (1798). 

A Föderalista Párt szilárdí-
totta meg az új kormányza-
tot az Egyesült Államokban,
teremtette meg a békét Ang-
liával, s tette lehetővé az ipar
és a kereskedelem fejlődésé-
nek megindulását. A gazda-
sági és politikai elit pártja-
ként azonban nem vette fi-
gyelembe az európainál jóval
egalitáriusabb amerikai társa-
dalom tagjainak demokrati-
kus igényeit és idealizmusát.
Ezért az 1800-as választás
során vereséget szenvedett, s
át kellett adnia helyét ellenfe-
lének, a Republikánus Párt-
nak. Vad „sárdobálás” folyt a
kampány alatt, s a Connecti-
cut Courant című föderalista
lap azt írta a „jakobinusnak”
bélyegzett Jeffersonról, hogy
győzelme esetén „gyilkossá-
got, rablást, nemi erőszakot,
csábítást és vérfertőzést hir-

detnek és gyakorolnak majd,
a levegő az elnyomottak siko-
lyaitól zeng, a talajt pedig vér
itatja át…” 

Mégis ez a választás volt az
első az Egyesült Államok tör-
ténetében, amikor a hatal-
mon lévő párt békésen áten-
gedte a kormányzat feletti el-
lenőrzést politikai ellenfelé-
nek, azt bizonyítva, hogy a
kisebbség bármikor többség -
gé válhat. Jefferson ugyanany-
nyi elektori szavazatot ka-
pott, mint Aaron Burr, ezért
az alkotmány előírása szerint
a döntő szót a Képviselőház
mondta ki: a képviselők álla-
monként egy-egy szavazattal
döntötték el, ki legyen az el -
nök. A föderalista Hamilton
rávette párthíveit, hogy in-
kább Jeffersonra szavazza-
nak, akit a „kisebbik rossz-
nak” tekintett. Burr csak alel-
nök lett, s ezt sohasem bo-
csátotta meg Hamiltonnak.

BÉKE ÉS TERJESZKEDÉS
Jefferson volt az első elnök,
akit már az új szövetségi fővá-
rosban, Washingtonban iktat-
tak be hivatalába. Elődei New
Yorkból, majd 1790-től 1800-
ig Philadelphiából kormányoz-
tak. Az elnöki eskü letétele
után a következő békítő szó-
noklatot tartotta: „Mindany-
nyian emlékezni fogunk arra
a szent elvre, hogy a többség
akarata minden eset ben győ-
zedelmeskedik ugyan, de en -
nek az akaratnak észszerűnek
kell lennie ahhoz, hogy igazsá-
gos legyen, a kisebbség pedig
a többséggel egyenlő jogokat
élvez. Ezeket az egyenlő jogo-
kat meg kell védelmezni, meg-
sértésüket elnyomás nak kell
minősítenünk!” 

Jefferson nemcsak a szólás-,
a sajtó- és a vallásszabadság
védelmét s a békés külpoliti-
kát tűzte ki célul, hanem a
többségi uralom mellett a ki-
sebbségi jogok biztosítását is.
Olyan kormányzatot kívánt
létrehozni, amely lehetőleg
nem avatkozik bele az em-
berek ügyeibe, amely „bölcs
és takarékos, visszatartja az
embereket egymás bántalma-
zásától, viszont szabadon en-
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gedi őket az iparkodás és a
fejlődés terén…”

Jefferson a mérsékelt re-
publikánusokból alakított
kormányt. Mivel nemcsak el -
nök, hanem pártvezér is volt,
sikerült befolyása alá vonnia
a republikánus többségű tör-
vényhozást is: csaknem vala-
mennyi törvénykezdeménye-
zés tőle vagy minisztereitől
származott. Gyakran találko-
zott a Kongresszus vezetői-
vel, rendszeresen meghívta
őket a Fehér Házba, ahol – az
elnök özvegysége miatt – Ma-
dison külügyminiszter fele-
sége vagy Jefferson egyik lá -
nya töltötte be a háziasszony
szerepét. Az elnök tüntető
egyszerűséggel öltözködött
és viselkedett. Gyakran sze-
mélyesen nyitott ajtót, a brit
nagykövetet pedig egyszer
jól felbosszantotta azzal, hogy
papucsban fogadta.

A „minimális államról” val-
lott nézeteinek megfelelően
Jefferson kormánya csökken-
tette a bürokráciát, a had -
sereg, a hadiflotta és a diplo-
máciai testület létszámát. Va-
lamennyi adót eltörölték, a
kormánynak csak a vámjöve-
delmei maradtak meg, s a kö-
vetkező hét év alatt sikerült
felszámolni a nemzeti szé-
gyenfoltnak tekintett állam-
adósságot. A nemzeti bankot
is szívesen bezárták volna, de
az alapítólevél szerint 1811-
ig működhetett.  

Jefferson az igazságszolgál-
tatással nem tudott harmoni-
kusan együttműködni, mert
a bírák többsége föderalista
maradt. John Marshall főbíró-
nak ekkoriban sikerült a hí -
res Marbury contra Madison

pert kihasználva megerősíte-
nie a Legfelsőbb Bíróság ha-
talmát. A föderalista párti
William Marbury ugyanis be-
perelte James Madison re-
publikánus külügyminisztert,
mert megtagadta tőle az
előző elnök által neki adomá-
nyozott békebírói tisztséget.
Marbury egy 1789-es törvény -
re hivatkozva követelte az ál-
lást. John Marshall főbíró
erre 1803. február 24-én ki-
mondta, hogy a republikánus
kormánynak nem kell átad-
nia a kinevezést Marburynek,
mert ő az 1789-es törvényt al-
kotmányellenesnek nyilvá-
nítja. A kormány nem tiltakoz -
hatott, hiszen megnyerte a
pert, viszont el kellett fogad-
nia azt az elvet, hogy a Leg -
fel sőbb Bíróság alkot mány   -
 ellenességre hivatkozva ér-
vénytelenítheti a Kongresz-
szus törvényeit.

Az adócsökkentésre és a
hadsereg létszámának leépí-
tésére irányuló politikája a
békés nemzetközi helyzetnek
és az állami támogatásokat fe-
leslegessé tevő gazdasági fel-
lendülésnek köszönhetően si-
keresnek tűnt. Az el nök csak
az észak-afrikai kaló zok ellen
lépett fel fegyveresen. Tripoli
pasája ugyanis több pénzt kö-
vetelt annak fejében, hogy
nem ejti túszul az amerikai
tengerészeket, és 1801-ben
hadat is üzent az Egyesült Ál-
lamoknak. Az amerikai flotta
megjelenésére azonban 1805-
re elengedte foglyait, és le-
mondott a járadékról is.

Jefferson legnagyobb sike -
re az ország területének két-
szeresére növelése volt. 1800-
ban Bonaparte francia első

konzul megkötötte a spanyol
kormánnyal a San Ildefonsó-i
szerződést. Ezzel Toscana fe-
jében Spanyolország átenged -
te Franciaországnak a Missis-
sippi nyugati vízgyűjtő me-
dencéjét, amelyet Louisiana
néven emlegettek. Az ameri-
kai kormányt megriasztotta,
hogy a gyenge Spanyolország
helyett a közismerten erős és
agresszív Franciaország veszi
birtokába a határaitól nyu-
gatra fekvő területet, s így
bármikor lezárhatja előtte a
Mississippi torkolatát. Ezért
Jefferson elnök 1803-ban Pá-
rizsba küldte James Monroe-t
azzal az utasítással, hogy vá-
sárolja meg New Orleans vá-
rost egy akkora területtel a
folyó torkolatánál, amekkorá-
tól a franciák hajlandóak meg -
válni. Bonaparte azonban
ekkor már belátta, hogy a
Nagy-Britanniával kiújuló há-
ború miatt aligha tudja meg-
őrizni az óceánon túli, na-
gyobb gyarmatokat. Talley-
rand külügyminiszter ezért a
következő kérdéssel lepte
meg Párizsban Monroe-t: „És
mennyit adnának egész Loui -
sianáért?”

1803. április 30-án alá is
írták a szerződést: Jefferson
kétszeresére növelhette or-
szága területét. Az Egyesült
Államok tizenötmillió dollá-
rért 2 144 520 négyzetkilomé -
ter nagyságú területre tett
szert, vagyis egy acre (0,405
hektár) alig három centbe ke-
rült. A vásárlást az Egyesült
Államok legjobb üzletének
nevezték. A határok biztonsá-
gosabbá váltak, és óriási terü-
let nyílt meg a mezőgazda-
ság terjeszkedése előtt. Az el -

nök meg volt győződve róla,
hogy ezzel sikerült évszáza-
dokra teret biztosítania az
amerikai lakosság békés ter-
jeszkedéséhez – bár ezzel ala-
posan alábecsülte országa fej-
lődésének dinamizmusát.

Jefferson expedíciót kül-
dött az ismeretlen, új terüle-
tekre. Meriwether Lewis és
William Clark vezetésével a
felfedezők kis csapata 1804-
ben felhajózott a Missourin,
átkelt a Sziklás-hegységen, el-
érte a Csendes-óceánt, s két
év múlva, tengernyi kaland
után információkkal gazda-
gon tért vissza St. Louisba. Ez
volt az amerikai nyugat feltá-
rására tett első kísérlet.

A MÁSODIK ELNÖKI
IDŐSZAK
A második elnöki időszak so -
rán sikerült törvénnyel meg-
tiltani a rabszolgák behozata-
lát, mégpedig az alkotmány
által lehetővé tett legrövi-
debb időn belül, 1808. január
1-jétől. A legnagyobb gondot
a napóleoni háború kiújulása
jelentette Európában. Sem
Nagy-Britannia, sem a vele
hadban álló Franciaország
nem tartotta tiszteletben az
amerikai hajók semlegessé-
gét. A britek több mint két-
ezer amerikai tengerészt kény -
szerítettek szolgálatra hajói-
kon, s 1807-ben sortűzzel tar-
tóztattak fel egy amerikai
hajót Virginia partjai közelé-
ben. Nagy-Britannia csak brit
vámvizsgálat után engedte
az amerikai hajókat európai
kikötőkbe, Napóleon viszont
bejelentette, hogy az ennek
engedelmeskedő amerikai ha -
jókat elkobozza. 
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Thomas Jefferson ugyanazon a
napon halt meg, mint a második
elnök, John Adams: pontosan
ötven évvel a Függetlenségi nyi-
latkozat elfogadása után, 1826-
ban. Valaha olyan jó barátok vol-
tak, hogy Jefferson egyik lányát
egy ideig Adamsék nevelték. Az

1790-es években, a pártharcok ki-
élezŒdésével szembekerültek
egymással, idŒskorukban azon-
ban Adams feleségének sikerült
kibékítenie Œket, és barátságos
levelezést folytattak. Adams
utolsó szavai így hangzottak:
„Thomas Jefferson túlél…” Nem

tudta, hogy Jefferson néhány
órával megelŒzte Œt hétszáz ki-
lométerrel délebben fekvŒ ottho-
nában, e szavakkal búcsúzva:
„Negyedike van?” A kortársakat
annyira meghatotta ez a véletlen
egybeesés, hogy tíz év múlva az
öreg James Madisont egyik ba-

rátja arra kérte, hosszabbítsa
meg valahogy az életét, mert mi-
lyen szép lenne, ha e jeles nap
hatvanadik évfordulóján halna
meg! Madison nevetve közölte,
hogy ez sajnos nem áll mód -
jában, s hat nappal korábban   
elhunyt.



Jefferson mindent megtett
a háborúval fenyegető válság
békés megoldása érdekében.
Előbb tárgyalásokat indított,
az eredménnyel azonban oly
elégedetlen volt, hogy a java-
solt szerződést nem is továb-
bította a Szenátusnak. A Kong -
resszus törvényt fogadott el
az angol árucikkek importjá-
nak megtiltásáról (1806), ezt
azon ban az elnök engedmé-
nyek reményében egy időre
felfüggesztette. Végül Jeffer-
son javaslatára a Kongresszus
1807. december 22-től em-
bargó-törvénnyel tiltott meg
minden amerikai exportot s
bi zo nyos brit áruk importját.
Csakhogy túlbecsülte a britek
függését az amerikai áruktól,
s alábecsülte az új rendelet
káros hatását az Egyesült Ál-
lamok gazdaságára. 

Bár az iparnak kedvezett
az embargó, a kormány elve-
szített 16 millió dollárt a vám -
jövedelmekből, a mezőgazda-
sági árak estek, s több ezer
tengerész maradt munka nél-
kül. A társadalommal nem si-
került elfogadtatni az áldoza-
tokat. Jefferson, az elvek em-
bere nem értette meg, hogy
másokat a puszta anyagi ér-
dekek irányíthatnak. Az észa -
ki kereskedőállamokban még
egy konvenció összehívását is
tervbe vették, amely érvény-
telenítené az embargót. Jef-
ferson maga is belátta, hogy
békepolitikájának növekvő ál-
lamadósság, nyugtalanság és
megosztottság lett az ered-
ménye. Távozása előtt két
nappal aláírta az embargótör-
vény visszavonását, s haza-
tért monticellói birtokára.

SZOMORÚ ÖREGKOR
A „Monticello bölcse” néven
emlegetett Jeffersonra tevé-
keny és szomorú öregkor
várt. Olvasott, gazdálkodott
és tovább építgette otthonát.
Mivel Washington brit meg-
szállása idején (1814) a Kong-
resszus könyvtára a lángok
martaléka lett, 6500 kötetes
gyűjteményét eladta az Egye-
sült Államoknak, s ezzel meg-
alapozta a mai Kongresszusi
Könyvtárat. 1819-ben meg-

alapította a Virginiai Egyete-
met: ő vette rá állama tör-
vényhozóit a döntésre, ő lett
az első rektora, és ő tervezte
az egyetem épületét. De szo-
morú is volt ez az öregkor,
mert adósságokkal kellett
küszködnie, imádott Virginiá -
ja másodrendű állammá vált,
s kiderült, hogy a jeffersoni
állam és a demokratikus tár-
sadalom sem képes megol-
dani minden problémát. 

A Jefferson generációja ál tal
megindított folyamat felgyor-
sult, a gazdag és művelt úri-
emberek után a szegényebb,
tanulatlanabb embe rek is be-
nyomultak a politika világá -
ba, de egyáltalán nem visel-
kedtek olyan felvilágosultan,
nagylelkűen és racionálisan,
ahogy Jefferson remélte. Az
eszmék helyett inkább az
anya gi érdekek mozgatták

őket, a pártok ellentétei fel-
erősödtek, 1821-ben pedig a
rabszolgaság kérdése olyany-
nyira kiélezte Észak és Dél el-
lentéteit, hogy a Független-
ségi nyilatkozat írója már a
felbomlástól féltette hazáját.

SZERELEM EGY
RABSZOLGÁVAL
A magánéletben vájkálás a
jef fersoni időkben sem volt
idegen a politikától. Jeffer-
sont 1802-ben vádolták meg
először politikai ellenfelei az -
zal, hogy több gyermeke szü-
letett a birtokán egy rabszol-
ganőtől. Az elnök hallgatott,
nem tiltakozott és nem ma-
gyarázkodott. Barátai és el -
ső életrajzírója valamennyien
megvédelmezték őt. A 19. szá -
zadban a rabszolgák és gaz-
dáik nemi kapcsolata tabu-
nak számított, úriemberek és

a hölgyek nem voltak hajlan-
dóak beszélni róla. A 20. szá-
zadban pedig már rendkívül
tisztelték a Függetlenségi Nyi -
latkozat szerzőjét, és el sem
tudták képzelni róla, hogy
visszaéljen egy rabszolgája ki-
szolgáltatottságával. 

A viszony lélektanilag való-
színűsíthető: a férfinál har-
minc évvel fiatalabb Sally He-
mings ugyanis Jefferson apó-
sának volt a törvénytelen
gyer meke, s valószínűleg em-
lékeztetett az elnök első fele-
ségére. Csak annyi bizonyos,
hogy hat gyermeke született
egy fehér férfitól, és vala-
mennyi hasonlított Jefferson -
ra. A gyermekek szabad em-
berek lettek s elhagyták az ül-
tetvényt. 1873-ban egyikük,
aki akkor már idős volt, el-
mondta az újságíróknak, hogy
mind neki, mind testvérei-
nek az Egyesült Államok har-
madik elnöke volt az apja. Ál-
lítását egy másik egykori rab-
szolga is megerősítette. 

A történészek erre kijelen-
tették, hogy minden bizony-
nyal Jefferson egyik férfi ro-
kona lehetett Sally szeretője,
ezért hasonlítottak az elnök -
re a gyermekek. Csakhogy a
kutatás kimutatta, hogy Sally
szülései előtt kilenc hónap-
pal Jefferson mindig a köze-
lében tartózkodott. Fawn M.
Brodie történész 1974-ben
publikált életrajzában (Tho-
mas Jefferson. An Intimate
History) meggyőzően érvelt
amellett, hogy Jefferson és
Sally Hemings viszonya köl-
csönös szerelem volt, két fel-
nőtt (bár különböző korú)
ember magánügye. 

1998-ban DNS-vizsgálatot
hajtottak végre, amely meg -
győ zően kimutatta, hogy Sally
Hemings egyik leszármazott -
ja igen nagy valószínűséggel
Jefferson gyermeke volt. Bár
a vita még folytatódott, a 21.
század elejére a történészek
többsége elfogadta, hogy Tho -
mas Jefferson élethosszig tar -
tó, meghitt szerelmi kapcso-
latot tartott fenn egy rabszol-
gájával, a korabeli társadalmi
viszonyok közepette azon-
ban hallgatni kellett róla.
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Jefferson elŒre megfogalmazta sírfeliratát:
„Itt temették el Thomas Jeffersont, az amerikai 

Függetlenségi nyilatkozat és a virginiai vallásszabadság
törvényének szerz�jét, a Virginiai Egyetem atyját.”
Talán az öregkori csalódások is szerepet játszottak 

abban, hogy elnöki tevékenységét feleslegesnek tartotta
megemlí teni. Azt kívánta, hogy úgy emlé kezzenek rá, 

mint a szabadság jogok megfogalmazójára és a mıveltség
terjesztŒjére.
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ár az amerikai brit
gyarmatokon azt hir-
dették a protestáns

prédikátorok, hogy az ő tár-
sadalmuk nem olyan, mint a
többi, az ő közösségük afféle
bibliai „város a hegyen”, amely
követendő erkölcsi példát
nyújt az egész világ számára.
Az „alapító atyák” is meg vol-
tak győződve arról, hogy az
általuk létrehozott köztársa-
ság fontos értékeket képvisel
az emberiség történetében.
Thomas Jefferson is így véle-
kedett, amikor megfogalmaz -
ta a Függetlenségi nyilatkozat
világszerte közismertté váló
mondatait.

Ám Madison óvatosabb volt
barátjánál és politikai szövet-
ségesénél, Jeffersonnál, akit
nemegyszer ő figyelmezte-
tett az utópisztikus elképze-
lések korlátaira. Jefferson at -
tól tartott, hogy az állam irá-
nyítói elszakadnak az eré-
nyes néptől, és megsértik a
többség jogait. Madison vi-
szont aggódva figyelte az ame -
rikai tagállamok törvényho-
zóinak szűk látókörű, önző
érdekeket szolgáló politiká-

ját, s inkább a kisebbség jo-
gait féltette. Jefferson szemé-
ben a demokrácia volt min-
den probléma megoldása,
Ma dison szemében maga a
demokrácia volt a probléma.
Hogyan érvényesülhet a kö-
zösség érdeke, ha minden
tagállam a saját anyagi érde-

keit követi? Madison úgy
vélte, hogy kizárólag egy erős
szövetségi kormányzat veze-
tésével, s ezért az alkotmá-
nyozó mozgalom élére állt. 
Az Alkotmányozó Konvenció
(1787) tagjaként több mint
kétszáz alkalommal szólalt
fel, részt vett az alkotmány

végleges megfogalmazásában,
majd az alkotmány ratifikálá-
sáért folytatott küzdelmek-
ben is. Vezető szerepet ját-
szott az első tíz alkotmányki-
egészítés, a Jogok törvénye
megfogalmazásában, amely
biztosította az amerikai állam-
polgárok számára a vallás-, a
szólás-, a sajtó- és a gyü le ke -
zési szabadságot. Ezek írták
elő a vádlottak ügyeinek nyil-
vános és esküdtszék előtt tör-
ténő tárgyalását, a vé dőügy -
véd biztosításának szük séges -
ségét, és ezek mond ták ki azt
a sokat vitatott alapelvet is,
hogy „nem lehet a népnek a
fegyverek birtoklásához és vise-
léséhez való jogát csorbítani”.

Jefferson elnöksége idején
ő töltötte be a külügyminisz-
teri posztot (1801–1809). A
re publikánus elveknek meg-
felelően csökkentették a had-
sereg, a haditengerészet, a
diplomáciai testület létszá-
mát és az adókat is. Jefferson
az utódjának nyilvánította
Madisont, aki a népszerű el -
nök támogatásával könnyű-
szerrel győzelmet aratott az
1808-as elnökválasztáson.
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MADISON AZT REMÉLTE, HOGY A SZÖVETSÉGI
KORMÁNYZAT AFFÉLE PÁRTOK FELETTI, POLITI-
KAILAG SEMLEGES DÖNTŐBÍRÓSÁGKÉNT FOG TE-
VÉKENYKEDNI, KIEGYENSÚLYOZVA A TÁRSA-
DALMI CSOPORTOK TÖREKVÉSEIT. RAGASZKO-
DOTT A FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ NEMZEDÉKÉ-
NEK IDEALISTA ELKÉPZELÉSEIHEZ: AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOKAT KORMÁNYZÓ FELVILÁGOSULT, ÖN-
ZETLEN ÚRIEMBEREK NEM EGY-EGY PÁRT URAL-
MÁT ÉRVÉNYESÍTIK, HANEM A KÖZÖSSÉG JAVÁT
KERESIK. Ő IS ÚGY VÉLTE, AMERIKA MÁS ÚTON
JÁR, MINT AZ EURÓPAI ÁLLAMOK, S EZÉRT NINCS
SZÜKSÉGE NAGYSZABÁSÚ BÜROKRÁCIÁRA, HIVA-
TÁSOS HADSEREGRE ÉS A MINDEZT FINANSZÍ-
ROZÓ SÚLYOS ADÓTEHERRE.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 4. ELNÖKE

JAMES MADISON
1809. MÁRCIUS 4.–1817. MÁRCIUS 4.

Születés:
Port Conway, Virginia, 

1751. március 16.
Párt:

(Jeffersoni) 
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1808, 1812
Házastárs:

Dolley Payne (1768–
1849)
Halál:

Orange, Virginia, 
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Csakhogy Jefferson súlyos
külpolitikai problémát ha-
gyott Madisonra: hogyan bír-
ják rá az egymással háborúzó
brit és francia kormányt az
amerikai hajók semlegességé-
nek tiszteletben tartására?
A Jefferson idején alkalma-
zott embargót benemavatko-
zási törvénnyel váltották fel
(1809). Eszerint az ameri kai -
ak nem kereskednek Nagy-
Britanniával és Franciaország-
gal, amíg e két állam közül
valamelyik fel nem hagy az
ame rikai érdekeket sértő meg -
szorításokkal. 1810-ben arról
hoztak törvényt, hogy ha a
harcoló felek közül az egyik
felhagy az amerikai kereske-
delmi hajók zaklatásával, az
amerikai kormány életbe lép-
teti a benemavatkozási tör-
vényt a másik ellen. 

Az 1810-es kongresszusi
választások új, tapasztalatlan

és igen harcias képviselőket
juttattak Washingtonba, akik
közül a nyugatiak a kanadai
brit hatóságokat vádolták az
indiánok bujtogatásával, a dé-
lieknek pedig Floridára fájt a
foguk. Madison 1812. június
1-jén engedett a Kongresszus
háborús hangulatának: a ten-
geri incidensekre, a sértő ren-
deletekre és az indiánok lází-
tására hivatkozva hadüzeneti
javaslatot tett. Pedig békepo-
litikája éppen meghozta vol -
na gyümölcseit: a brit kor-
mány ugyanezen a napon ter-
jesztette a Parlament elé az
amerikaiakat sértő rendele-
tek visszavonását. A hír azon-
ban (távíró híján) hat héttel
később érkezett meg, s idő-
közben kitört a háború.

A hadüzenetnek köszönhe-
tően Madison az 1812-es el-
nökválasztást is megnyerte.
Csakhogy ezután szembe kel-

lett szállnia a világ egyik leg-
erősebb nagyhatalmával, s
egy mást követték a vereségek.
1814. augusztus 24-én 4000
brit katona szinte ellenállást
nem tapasztalva megszállta
Washingtont. A főváros vala-
mennyi középületét felgyúj-
tották, s az elnök menekülés -
re kényszerült. Az északke-
leti, föderalista párti államok
képviselőinek hartfordi talál-
kozóján már Madison lemon-
datását és az unióból való ki-
lépés lehetőségét is felvetet-
ték. Hamarosan megérkezett
azonban Andrew Jackson tá-
bornok New Orleans-i győzel-
mének (1815. január 8.), majd
a korábban megkötött genti
békeszerződésnek (1814. de -
cember 24.) a híre. Az elfog-
lalt területeket kölcsönösen
visszaadták, s az amerikaiak
büszkén ünnepelték, hogy
Nagy-Britannia nem tudta le-

győzni őket. A megalázó epi-
zódokat elfelejtették, s mé-
lyen hallgattak arról, hogy a
háború elején még egész Ka-
nada elfoglalását tervezték.

Madison a megpróbáltatá-
sok idején is hű maradt repub-
likánus elveihez. Nem pró -
bálta meg ráerőltetni akaratát
a Kongresszusra, nem csök -
 kentette a sajtó-, a szólás- vagy
a gyülekezési szabadságot, és
egyetlen politikai ellenfelét
sem vádolta árulással. Vagyis
bebizonyította, hogy az ame-
rikai nép a szabadság korláto-
zása nélkül is meg tudja védel-
mezni hazáját. Napóleon korá-
ban ez egyál talán nem volt kis
teljesítmény.

Elnökségének utolsó két
éve nyugalomban telt el. A
gaz daság felélénkült, nőtt az
import, s vele nőttek a szö-
vetségi kormány jövedelmei
is. A Föderalista Párt népsze-
rűtlenné vált korábbi angol-
barátsága miatt, és bomlás-
nak indult. A Republikánus
Párt pedig belátta, hogy még-
iscsak szükség van mindarra,
amit a föderalisták követel-
tek: adókra, állandó hadse-
regre, hadiflottára és nemzeti
bankra. Madison elfogadta a
Kongresszus által megállapí-
tott, igen magas iparvédelmi
vámokat is (1816).  

1817-ben Madison olyan
boldogan hagyta el Washing-
tont, hogy vakációra induló
gyerekhez hasonlították. Visz -
s za vonulása után a Virginiai
Egyetem támogatója, rektora
(1826–1834), majd a rabszol-
gák felszabadítását és kite -
lepítését tervező Amerikai
Gyar matosító Társaság elnö -
ke (1833) lett.
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Ez az alacsony, vékony, beteges,
halkan beszélŒ, mindig fekete
ruhában járó férfi, akit maga
George Washington beszélt rá,
hogy negyvenhárom éves 
korában végre megházasodjon,
a korszak egyik legnagyobb 
politikai gondolkodója volt. 
A Princeton Egyetem négyéves
tananyagát 13 hónap alatt
sajátította el. 
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ályafutása a virginiai kép -
viselőházon, a Kontinen -
tális Kongresszuson és

a Szenátuson keresztül veze-
tett párizsi (1794–1796) és
londoni (1803–1807) nagykö-
veti megbízatásokig, majd a
külügyminisztérium (1811–
1817) és a hadügyminiszté-
rium (1814–1815) élére ke-
rült. A nemzetközi béke, a
gazdasági fellendülés és a
pénz ügyi stabilitás korában
vette át a kormányzat irányí-
tását, amikor a Föderalista
Párt bomlásnak indult, s egy
ideig hinni lehetett abban,
hogy a pártviszályok meg-
szűnnek. 

A jövő csak fejlődést és sike-
reket ígért. 1820-ra az Egye -
sült Államok lakossága meg-
közelítette a tízmilliót. A 18.
szá zad önellátó és nyers-
anyag-exportáló országa Mon-
roe elnöksége idején tette
meg az első lépéseket a nem-
zeti piacgazdaság kialakítása
felé. A brit–amerikai háború
(1812–1814) felszította a ha-
zafias érzelmeket, s a nemzeti
összetartozás érzését Monroe
két országjáró körúttal is
megerősítette (1817, 1819).
Egy bostoni újságíró a Colum-
bian Centinel hasábjain mind-
ezek alapján „a jó érzések ko-
rának” nevezte el Monroe
első elnöki időszakát. 

Kormányzata a külpolitika
terén bizonyult a legsikere-
sebbnek. Északon 1818-ban
rendezték a vitás kérdéseket
Nagy-Britanniával: demilitari-
zálták a Nagy-tavakat, s a 49.
szélességi körnél jelölték ki a
kanadai–amerikai határ pon-
tos vonalát, a Nagy-tavak és
a Sziklás-hegység között. Az
et től nyugatra fekvő Oregont
közös brit–amerikai birtokká
nyilvánították, s megnyitot-
ták mindkét nemzet telepe -
sei előtt. 

Délen új területet csatoltak
az országhoz. A szeminol in-
diánok ellen vívott első hábo-
rúban (1817–1818) Andrew
Jackson tábornok elfoglalt
két erődöt a spanyol kézen
lévő Floridában. Monroe kül-
ügyminisztere, John Quincy
Adams erre felszólította Spa-

nyolországot, hogy ha nem
tudja féken tartani a Floridá-
ban élő indiánokat, adja el a
területet ötmillió dollár fe -
jében. Ám ezt a pénzt nem
Spanyolország kapta, hanem
azok az amerikaiak, akiknek
a spanyolok tartoztak. Az
1819-es, úgynevezett Adams–
Onís-szerződésben kijelölték
a spanyol és amerikai terüle-
tek közötti pontos határt,
amelyet úgy húztak meg,
hogy Spanyolország lemon-
dott Floridáról és Oregonról,
az Egyesült Államok pedig Te-

xasról. Monroe követségeket
létesített a függetlenségüket
kivívó latin-amerikai orszá-
gokban, abban reménykedve,
hogy ezzel a republikánus be-
rendezkedést támogatja.

Az 1819-es gazdasági vál-
ság újra kiélezte a régiók és
a politikai csoportosulások el-
lentéteit. Az elnököt elkeserí-
tette, hogy a Kongresszus
nem járult hozzá a 10 000 fős
állandó hadsereg 20 000 fős -
re növeléséhez, sőt a gazda-
sági válság miatt 7000-re csök -
kentette a létszámát. Ennek

ellenére az 1820-as elnökvá-
lasztáson Monroe egy kivétel-
lel valamennyi elektor szava-
zatát elnyerte. Az az egy is
csak azért szavazott ellene,
hogy George Washington ma-
radjon az Egyesült Államok
egyetlen egyhangúlag megvá-
lasztott elnöke.

1820-ban Missouri rabszol-
gatartó államként kérte felvé-
telét az unióba, de a Kong-
resszus északkeleti tagjai
megpróbálták előírni számá -
ra a rabszolgaság fokozatos
felszámolását. A déliek vi-
szont nem akarták eltűrni,
hogy ezzel felboruljon az
egyensúly a Szenátusban, ahol
addig 11 rabszolgatartó és 11
szabad államnak volt képvise-
lete. Egyes virginiaiak már az
unióból való kiválással és pol-
gárháborúval fenyegetőztek.
Végül úgy egyeztek meg, hogy
Missouri rabszolgatartó ál-
lamként, az addig Massachu-
settshez tartozó Maine pedig
szabad államként csatlakozik
az unióhoz, és Missouri déli
határától északra megtiltják
a rabszolgaságot. A Missouri-
kompromisszum 34 évig ér-
vényben maradt, és egy időre
mérsékelte az ellentéteket. 

Monroe jelezte, hogy ha a
Kongresszus megtiltja Mis -
sou riban a rabszolgatartást,
ő meg fogja vétózni ezt az in-
tézkedést. Úgy vélekedett
ugyanis, hogy a rabszolgaság
törvényes, ezért egyetlen ál-
lamban sem lehet megtiltani.
Az ő nemzedéke még abban
hitt, hogy a rabszolgaság ma-
gától is elhal, ha nem korlá-
tozzák. Csakhogy a brit tex-
tilipar növekvő gyapotszük-
séglete következtében a déli,
ültetvényes államok a világ
legnagyobb gyapotexportáló
területévé váltak, s egyre na-
gyobb szükségük lett a rab-
szolgák olcsó munkaerejére.

Az elnök az 1816-ban meg-
alapított Amerikai Gyarmato-
sító Társaságnak 1821-ben se-
gített olyan afrikai területet
szerezni, ahová az amerikai
feketék kivándorolhatnak.
A program keretében mint -
egy 20 ezer volt rabszolgát te-
lepítettek át Afrikába. A ké-
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MONROE VOLT AZ ALAPÍTÓ ATYÁK NEMZEDÉ-
KÉNEK LEG  IFJABB KÉPVISELŐJE, AZ UTOLSÓ
ELNÖK, AKI MÉG HARCOLT A FÜGGETLENSÉGI
HÁBORÚBAN, AKI TÉRDNADRÁGOT, HÁROM-
SZÖGLETŰ KALAPOT ÉS RIZSPOROZOTT PARÓ-
KÁT VISELT A FEHÉR HÁZBAN. AHOGY A CSA-
TÁKBAN HALLGATAGON, RENDÍTHETETLENÜL ÉS
HŰEN KÖVETTE WASHINGTONT, UGYANÚGY KÖ-
VETTE EGÉSZ ÉLETÉBEN VISSZAFOGOTTAN, BE-
CSÜLETESEN ÉS MEGBÍZHATÓAN A KÖZTÁRSA-
SÁG MÁSIK ALAPÍTÓJÁNAK, THOMAS JEFFER-
SONNAK A TANÁCSAIT. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 5. ELNÖKE

JAMES MONROE
1817. MÁRCIUS 4.–1825. MÁRCIUS 4.



sőbbi Libéria fővárosát 1822-
ben Monroviának nevezték el.

A latin-amerikai államok
függetlenné válásával tartani
lehetett attól, hogy az euró-
pai nagyhatalmak a gyarma-
tait elveszítő Spanyolország
segítségére sietnek. George
Canning brit külügyminiszter
1823 augusztusában azt ja -
vasolta Monroe-nak, hogy kö -
zös nyilatkozatban tiltakozza-
nak ennek lehetősége ellen.
Az Oroszország alaszkai ter-
jeszkedése miatt is aggodal-
maskodó John Quincy Adams
külügyminiszter azon ban a kö-
zelgő választásokra gondolva
meggyőzte az elnököt, hogy
„sokkal nyíltabb és méltóság-
teljesebb lenne őszintén kifej-
teni elveinket Oroszország és
Franciaország előtt, mint men-
tőcsónakként evezni a brit ha-
dihajó nyomában”. Monroe
ezért 1823. december 2-i éves
üzenetében közzétette a ké-
sőbb Monroe-elv néven emle-
getett nyilatkozatát. 

A legtöbbet idézett kijelen-
tést, mely szerint „Amerika
az amerikaiaké”, hiába keres-
nénk benne, bár a lényege va-
lóban így foglalható össze. Az
elnök megállapította, hogy
„az amerikai kontinenseket ez-
után nem tekintik európai ha-
talmak által gyarmatosítható
területnek”, s mivel az euró-
pai államok politikai rend-
szere eltérő, „békénk és biz-
tonságunk szempontjából ve-
szélyesnek tartjuk politikai
rendszerüknek erre a félgömb -
re történő kiterjesztését”. Vi-
szont biztosította a nagy ha -
talmakat, hogy az Egyesült
Államok kormánya nem fog-
lalkozik a még fennálló gyar-
mati rendszerekkel, s nem
kíván beavatkozni az európai
államok konfliktusaiba sem. 

A Monroe-elv közvetlen ha-
tása csekély volt, egy nemze-
dékre meg is feledkeztek ró -
la, csak 1845-ben idézték fel,
hogy aztán az amerikai kül-
politika egyik alaptézisévé
nyilvánítsák. Spanyolorszá-
got inkább a brit flottával tá-
mogatott brit diplomácia tar-
totta vissza a latin-amerikai
fellépéstől, mint az amerikai

nacionalizmus magabiztos
nyilatkozata. Annyi eredmé-
nye azonban volt, hogy Orosz -
 ország 1824-ben az 540 40'
földrajzi szélességi körnél
húzta meg az általa gyarma-
tosított Alaszka déli határát
– s ezzel egy újabb nagyhata-
lom mondott le Oregonról.

Monroe elnökségének utol -
só két évében felerősödtek a
kormányt bíráló hangok, mi -
vel az elnöki hatalomra tö-
rekvő politikusok így próbál-
tak előnyre szert tenni riváli-

saikkal szemben. Még a Fe hér
Ház bebútorozására létre ho -
zott alap kezelésének ellenőr-
zésére is vizsgálatot indítot-
tak, pedig Monroe inkább  
elszegényedve, mint meggaz-
dagodva távozott Washing -
 tonból. Magánügyeit olyany-
nyira elhanyagolta hosszas
kormányzati tevékenysége
idején, hogy el kellett adnia
egyik birtokát. 

Elnöksége után visszatért
Oak Hill nevű virginiai ültet-
vényére. Házát maga Thomas

Jefferson tervezte s James
Hoban, a Fehér Ház építője
készítette el. Megpróbálta a
vidéki, ültetvényes úriembe-
rek életét élni, Jeffersonhoz
és Madisonhoz hasonlóan ő
is rektora lett a Virginiai
Egye temnek, de adósságai és
feleségének elvesztése meg-
keserítették öregségét. Még
abban is Thomas Jefferson
példáját követte, hogy hozzá
hasonlóan a Függetlenségi
nyilatkozat kiadásának évfor-
dulóján halt meg.
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Születés:
Colonial Beach közelé-
ben, Virginia, 1758. áp-

rilis 28.
Párt:

(Jeffersoni)
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1816, 1820
Házastárs: 

Elizabeth Kortright
(1768–1830)

Halál:
New York City, New
York, 1831. július 4.
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pja magával vitte euró-
pai diplomáciai útjai -
ra. Így John Quincy a

nemzetközi politika játéksza-
bályaival Franklin és Jeffer-
son mellett ismerkedhetett
meg. Megtanult latinul, ógö-
rögül, franciául, hollandul,
németül, olaszul, spanyolul, s
csak azt sajnálta, hogy hébe-
rül nem tud, mert akkor az
Ószövetséget eredeti nyelven
olvashatná. Még a szerelmé-
ről is lemondott szülei nyo-
mására. Apja mégis elégedet-
len volt, s így írt neki: „Ha
nem jutsz el nem csak hivatá-
sod, hanem hazád vezető po-
zíciójába, ezt csak saját lusta-
ságodnak, hanyagságodnak
és makacsságodnak köszön-
heted!” 

John Quincy Adams pálya-
futása valóságos sikersorozat
volt – kivéve azt a négy évet,
amit a Fehér Házban töltött
el. Négy nagyköveti megbíza-
tás után szenátorrá választot-
ták, majd James Monroe kor-
mányában ő lett minden idők
legsikeresebb külügyminisz-
tere (1817–25). Ugyanolyan
odaadással szolgálta hazáját,
mint apja, s ugyanúgy képte-
len volt elviselni az emberi os-
tobaságot és a kisszerű politi-
kai intrikákat. A közélet a de-
mokratizálódással együtt vul-
gárisabbá, korruptabbá és
intoleránsabbá is vált, Adams
pedig egyre magányosabban
képviselte a régi elveket egy
átalakuló világban. „Visszafo-
gott, hideg, komoly és távol-
ságtartó ember vagyok – val-
lotta naplójában – politikai ve-
télytársaim szerint rosszkedvű
embergyűlölő, személyes ellen-
ségeim szerint antiszociális
vadember. Jellemem e hibájá-
nak ismeretében sem érzek
semmi hajlandóságot arra,
hogy megváltozzak.”

Az 1824-es elnökválasztá-
son egyik elnökjelölt sem
tett szert abszolút többségre,
s az alkotmány előírása sze-
rint a Képviselőháznak kel-
lett döntenie. Henry Clay, a
Képviselőház elnöke tárgyalt
Adamsszel, majd rávette ál-
lama, Kentucky képviselőit,
hogy őrá adják szavazatukat.

Az új elnök pedig felajánlotta
Claynek, hogy legyen a kül-
ügyminisztere. A korábbi
nemzedék politikai néze-
tei szerint minden a le-
hető legjobban zajlott
le: az ország bölcs veze-
tői kiegyeztek egymás-
sal a színfalak mögött,
de a nemzeti érdeket
tartva szem előtt. Az új
nemzedék azonban úgy
látta, hogy ami történt, az a
nép akaratának kijátszása. Hi-
szen nem Andrew Jackson
lett az elnök, aki elnyerte a
népi szavazatok 42%-át, ha -
nem Adams, a né pi szavaza-
tok 32%-ával! Azon nal megfo-
galmazták a „korrupt alku”
vádját, amelyet újra meg újra
felhoztak az egyik legbecsüle-
tesebb elnök ellen. 

Adams nagyszabású terve-
zetet tárt a Kongresszus elé.
Csatornák, utak és kikötők
építését, felfedezőutak támo-
gatását, belügyminisztérium,
nemzeti egyetem, haditenge-
részeti akadémia, csillagvizs-
gáló létrehozását, az európai -
val megegyező mértékrend-
szer bevezetését, valamint a
tudomány szövetségi támo-
gatását indítványozta. A kép-
viselők és szenátorok viszont

olyan takarékos, visszafogott
kormányzatot kívántak, ami-
lyet Jefferson épített ki.
Adams megelőzte korát: aktív,
tevékeny, a társadalom fejlődé-
sét hatékonyan támogató kor-
mányzatot szeretett volna lét-
rehozni. Kortársai azonban
úgy vélték, hogy a demokrácia
kormánya legyen olcsó, és le-
hetőleg minél kevesebb do-
logba avatkozzon bele. 

Adams lett az első elnök,
akinek hívei mindkét kamará-
ban kisebbségben voltak.
Programját elvetették, terveit
kigúnyolták, s rendszeresen
durva támadások érték. Kül-
politikai téren is kudarcok kö-
vették egymást. A Simón Bo-
lívar által összehívott páname-
rikai konferenciára az ameri-
kai követ késve érkezett meg,
a Mexikóval aláírt szerződést
csak Adams távozása után ra-
tifikálták, a Közép-Amerikai
Egyesült Tartományokkal alá-
írt egyezmény pedig érvényét
veszítette, amikor az állam-

szövetség néhány éven be -
lül felbomlott.

Adams családja széthul-
lott, egyik fia öngyilkos
lett, felesége depresszió-
val, másik fia pe dig alko-
holizmussal küsz ködött.
Az elnöki pár magányo-

san és boldogtalanul élt a
Fehér Házban. 1828-as vá-

lasztási vereségét fájdalmas
kudarcként élte meg, s – apja
példáját követve – nem vett
részt győztes ellenfele 1829.
március 4-i beiktatásán, ha -
nem titokban elhagyta a Fe -
hér Házat.

A század legsikertelenebb
és legboldogtalanabb ameri-
kai államfője végül képviselő-
ként (1831–1848) vívta ki azt,
amit elnökként nem volt
képes: a népszerűséget. Meg-
védelmezte a földjeikről el-
űzött szeminol indiánokat,
az Amistad spanyol hajót el-
foglaló, lázadó rabszolgákat,
s éveken át olvasta fel a kép-
viselők előtt a rabszolgaság
elleni petíciókat. Az ameri -
kaiak pedig végre megtanul-
ták megbecsülni a politikai
élet elpusztíthatatlan és fá-
radhatatlan pátriárkáját.
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A
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN AZ ALA-
PÍTÁS ÓTA TABUNAK SZÁMÍTANAK A SZÜLETÉSI
ELŐJOGOK, POLITIKUSDINASZTIÁK AZONBAN ITT
IS KIALAKULTAK. JOHN QUINCY ADAMSNEK – GE-
ORGE W. BUSHHOZ HASONLÓAN – AZ APJA VOLT
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE. JOHN ADAMS
MÁR KORA GYERMEKKORÁTÓL ARRA NEVELTE
FIÁT, HOGY „NAGY EMBERRÉ”, „HAZÁJA TÖRVÉ-
NYEINEK, SZABADSÁGÁNAK ÉS VALLÁSÁNAK VÉ-
DELMEZŐJÉVÉ” VÁLJON, VAGYIS MÉLTÓ KÖVETŐJE
LEGYEN. NYOLCÉVES KORÁBAN ANYJA KIVITTE A
FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ EGYIK CSATATERÉRE,
AHOL KÖZVETLEN KÖZELRŐL LÁTTA, HOGYAN
ESNEK EL CSALÁDJA KÖZELI BARÁTAI. BÁR A MŰ-
VÉSZETEK ÉS A TUDOMÁNYOK ÉRDEKELTÉK, A
GYŰLÖLT JOGI PÁLYÁT KELLETT VÁLASZTANIA,
MERT ONNAN EGYENES ÚT VEZET A POLITIKÁHOZ. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 6. ELNÖKE

JOHN QUINCY ADAMS
1825. MÁRCIUS 4.–1829. MÁRCIUS 4.

Születés:
Braintree, Massachu-
setts, 1767. július 11.

Párt:
Republikánus Párt nem-
zeti republikánus frak-

ciója
Választási győzelem:

1824
Választási vereség:

1828
Házastárs:

Louisa Catherine John-
son (1775–1852)

Halál:
Washington D. C., 

a Capitolium épületé-
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z ifjú Jackson pályafu-
tása alapján jó wes-
ternfilmet lehetne

forgatni. Szegény telepes csa-
ládban látta meg a napvilá-
got, a függetlenségi háború-
ban gyermekként a britek fog -
ságába került, s mivel nem
volt hajlandó kitisztítani egy
tiszt csizmáját, kardvágást
kapott az arcára. Elárvult, ro-
konai nevelték fel, és csak
elemi oktatásban részesült.
Így is részt vehetett Tennes-
see állam alkotmányának
meg szerkesztésében (1796),
s az Egyesült Államok képvi-
selőjévé, majd szenátorává
választották. Igazi vadnyuga -
ti tisztviselő volt, aki sokat
párbajozott, és a szíve mellől
el nem távolítható golyó éle -
te végéig kínozta. A tennes-
see-i legfelsőbb bíróság bírá -
jaként egyszer pisztolyt ránt -
va kényszerítette engedelmes-
ségre a bíróságot sérte gető
vádlottat. Az illető később
azzal indokolta meghunyász-
kodását, hogy „Jacksonnak
lövés volt a szemében”, vagyis
látta rajta, hogy nem tréfál.

A brit–amerikai háború ide -
jén, 1812-ben önkéntesek élén
New Orleans megsegítésére
indult, de Natchezbe érve a
hadügyminisztériumtól azt
az utasítást kapta, hogy az
élelemhiány miatt oszlassa
fel hadseregét. A beteg Jack-
son inkább hazavezette em-
bereit Tennessee-be. Állóké-
pessége és határozottsága
miatt ekkor nevezték el a leg-
keményebb amerikai fáról
Öreg Hikorinak.

A krík indiánok elleni hábo-
rúban (1813–14) szerzett sé-
rülés miatt csak fél karját
használhatta, mégis puskát
szegezett hazafelé induló, lá-
zadó katonáira, és valameny-
nyit visszaküldte a táborba.
(Valószínűleg ők is úgy látták,
hogy „lövés volt a szemében”.)
A Tallapoosa-folyónál 1814.
március 27-én döntő győzel-
met aratott az indiánok fe-
lett, a magát megadó Vörös
Sas főnöknek megkegyelme-
zett, s örökbe fogadott egy
elárvult indián csecsemőt. 
Az első szeminol háborúban

(1817–18) Jackson nemcsak
az indiánokra mért veresége-
ket, de Monroe elnök utasítá-
sait szabadon értelmezve Flo-
ridát is elfoglalta.

Az 1824-es elnökválasztá-
son ő kapta a legtöbb népi sza -
vazatot, de a választást a Kép-
viselőház döntötte el, John
Quincy Adams javára. Orszá-
gos mozgalom bontakozott
ki Jackson támogatására. A
New York-i Van Buren és a
déli John C. Calhoun ekkor
szervezte meg a Republiká-
nus Párt demokrata-republi-

kánus szárnyát, a Demokrata
Párt csíráját.

Jackson 1828-as győzelme
azt jelezte, hogy az amerikai
demokrácia új szakaszába lé-
pett, amelyben már alacsony
sorból származó, tanulatlan
ember is lehet politikus, nyer -
het csatát, választást, s akár
országa legmagasabb hivata-
lát is betöltheti, ha megszer -
zi a nép támogatását. A gyor-
san átalakuló, számtalan re gi -
o nális, gazdasági és politikai
ellentéttől szabdalt amerikai
társadalom többsége erősebb,

személyesebb és egyben nép-
szerűbb elnöki hatalmat igé-
nyelt, ugyanakkor takarékos,
nem költekező államot kí-
vánt, amelyben egyenlők az
esélyek – legalábbis valameny -
nyi felnőtt fehér férfi számára.

Az új elnök, arra hivatkoz -
va, hogy ő az egyetlen szövet-
ségi tisztviselő, akit a nép
egésze és nem egy-egy állam
lakossága választott meg, ala-
posan megnövelte az elnöki
hatalmat a Kongresszus rová-
sára. Többször élt vétójogá-
val, mint elődei összesen. El-
fogadta a „prédarendszert”,
vagyis azt az elvet, hogy a
győztes párt saját támogatóit
ültetheti minden szövetségi
hivatalba. De végtelenül nép-
szerű maradt, mert megve-
tette a hatalom külső jeleit,
bárki megszólíthatta, meglá-
togathatta, s még a részeg
munkásokkal is szívélyesen
elbeszélgetett. Elődei idején
ez elképzelhetetlen volt. 

Jackson korában jött di-
vatba, hogy az utcán csecse-
mőket nyújtanak felé, akiket
az elnöknek meg kellett csó-
kolnia. Egyszer egy rendkívül
piszkos, büdös kisbabát nyom -
tak a karjába. Jackson így szó-
nokolt: „Íme, az amerikai fia-
talság egyik reményteljes kép-
viselője!” Majd átadta a cse-
csemőt a szárnysegédjének:
„Csókolja meg, tábornok!”

1832-ben belpolitikai vál-
ság bontakozott ki: Dél-Karo-
lina érvénytelennek nyilvání-
totta a vámokat a saját terü-
letén, s az unióból való kivá-
lással fenyegetőzött. Jackson
ezt árulásnak tekintette, és
erőszakos fellépésre is ké-
szen állt a szövetségi törvé-
nyek végrehajtása érdekében.
Észak és Dél konfliktusa vé -
gül kompromisszummal zá-
rult: 1833-ban a kormány
meg ígérte, hogy tíz éven be -
lül 20%-kal csökkenti a vámo-
kat, Dél-Karolina pedig visz-
szavonta érvénytelenítő hatá-
rozatait.

Jackson elnöksége idején
közel ötvenezer krík, cseroki,
csikászó, csaktó és szeminol
indiánt költöztettek át délke-
leti otthonaikból a Mississip-
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ANDREW JACKSON VOLT AZ ELSŐ ELNÖK, AKI
NEM ELŐKELŐ ÉS MŰVELT CSALÁDBAN LÁTTA MEG
A NAPVILÁGOT. AZ EGYKORI SZEGÉNY FIÚBÓL
MÓDOS, RABSZOLGATARTÓ ÜLTETVÉNYES LETT,
AKIT 1802-BEN A HELYI ÖNKÉNTES MILÍCIA TÁ-
BORNOKÁVÁ VÁLASZTOTTAK. AMIKOR PEDIG EGY
ÖTEZER FŐS, ÖNKÉNTESEKBŐL, HATÁRVIDÉKI VA-
DÁSZOKBÓL ÉS KALÓZOKBÓL ÁLLÓ, RÖGTÖNZÖTT
HADSEREG ÉLÉN 1815. JANUÁR 8-ÁN ELSÖPRŐ
VERESÉGET MÉRT A NEW ORLEANSRA TÁMADÓ
NYOLCEZER HARCEDZETT BRIT KATONÁRA, LEGEN-
DÁS NEMZETI HŐS VÁLT BELŐLE. AZ Ő GYŐZELME
ADTA VISSZA AZ AMERIKAIAK ÖNBIZALMÁT, S OR-
SZÁGSZERTE ÜNNEPELTÉK „A NEW ORLEANS-I
CSATA HŐSÉT”. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 7. ELNÖKE

ANDREW JACKSON
1829. MÁRCIUS 4.–1837. MÁRCIUS 4.

A
Születés:

Waxhaw-telep, Észak- 
és Dél-Karolina ha-

tárán, 1767. március
15.

Párt: 
Demokrata-Republiká-
nus, majd Demokrata

Párt
Választási győzelem:

1828, 1832
Választási vereség:

1824
Házastárs:

Rachel Donelson
(1767–1828)

Halál: 
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pitől nyugatra fekvő terüle-
tekre. Kortársai többségével
együtt az elnök úgy vélte,
hogy a fehérek és az indiá-
nok nem élhetnek egymás
közelében. Nem az őslakos-
ság kipusztítására, hanem a
fehérek elnyomásától való
megvédelmezésére, valamint
a megművelhető, olcsó föld
biztosítására törekedett, ami-
kor 1830-ban aláírta az indiá-
nok elköltöztetésének törvé-
nyét. Csakhogy e törvényt em -
bertelen módon hajtották
végre: több ezer indián vesz-
tette életét a kitelepítés so -
rán, a „könnyek útján”, a flo-
ridai szeminolok egy része
pedig évekig harcolt a hadse-
reg ellen. 

Andrew Jackson nem volt
hajlandó aláírni az Egyesült
Államok Bankja alapítólevelé-
nek meghosszabbítását. Arra
hivatkozott, hogy ezzel a kor-
mány túlságosan nagy ked-
vezményeket nyújt az amúgy
is gazdag rétegek számára.
Az 1832-es választás ezért a
„bankháború” jegyében zaj-
lott. Jackson azonban köny-
nyen legyőzte nemzeti-re-
publikánus ellenfelét. Ezután
kivetette a szövetségi pénze-
ket a nemzeti bankból, s kü-
lönböző állami bankokban he-
lyeztette el, amelyeket ezért
„kis kedvenc bankokként” em-
legettek. Az államadósságot
1835-re sikerült felszámolni,
s akkoriban ezt nagy sikernek
tekintették. A nemzeti bank
a következő évben meg is
szűnt, s ezzel eltűnt az a ha-
talom, amely fékezni tudta
volna a veszedelmesen nö-
vekvő spekulációt és inflációt.
Az 1832-es választáson már

nem a pártok kongresszusi
vezetőinek szűk körű gyűlé-
sei, az úgynevezett caucusok
döntötték el, ki legyen a párt
elnökjelöltje. A pártok nem-
zeti elnökjelölő konvenció-
kat hívtak össze, s a jacksoni
demokrata-republikánus
nemzeti konvenció ekkor ve-
zette be azt a szabályt, hogy
a jelöléshez a konvenció két-
harmadának támogatására
van szükség. 

Jackson műveletlenségére
utalva ellenfelei szamárként
ábrázolták a karikatúrákon
az elnököt, s mindmáig ez az
állat a Demokrata Párt jel-
képe. A párt tagjainak ugyan -
is semmi kifogásuk nem volt
a keményen dolgozó, egysze -
rű és makacs szamár ellen,
amely alkalomadtán kemény

rúgásokkal fejezi ki nemtet-
szését. 

Jackson második elnöki
időszaka idején bontakozott
ki a „második kétpártrend-
szer”. Az elnök támogatói
hozták létre az első modern
politikai tömegpártot, a De-
mokrata Pártot, amelynek
munkás, farmer, hivatalnok,
értelmiségi, déli rabszolga-
tartó és északi üzletember tá-
mogatóit az kötötte össze,
hogy az egyenlőség jegyében
meg akartak szabadulni min-
den gazdasági és politikai ki-
váltságtól. Jackson ellenfelei
1834-ben hivatalosan is felvet-
ték a Whig Párt nevet. A 18.
században a királyi felségjo-
gok visszaszorítására törek -
vő brit pártot nevezték így, s
a nemzeti republikánusok

azért választották ezt az elne-
vezést, hogy ezzel is hangsú-
lyozzák az általuk „I. András
királynak” gúnyolt Jackson-
nal való szembenállásukat. 

Az elnök személyének meg -
növekedett jelentőségét az is
mutatja, hogy Jackson volt az
első amerikai államfő, aki
ellen merényletet kíséreltek
meg. Amikor 1835. január 30-
án a vékony, de szálegyenes
öregúr kilépett a Kapitólium
kapuján, egy idegbeteg szo-
bafestő, Richard Lawrence
két méterről egymás után
két pisztollyal lőtt rá. Egyik
fegyver sem sült el, s a me-
rénylőt elmegyógyintézetbe
zárták. Az elnök rajongói pe -
dig azt hangoztatták, kizáró-
lag az isteni gondviselésnek
tulajdonítható, hogy két mű-
ködőképes pisztoly egymás
után csütörtököt mondott.

Jackson kormánya világ-
szerte megnövelte az Egye-
sült Államok tekintélyét. Újra
megindult a kereskedelem
a karib-tengeri brit gyarma-
tokkal, szerződéseket kötött
ázsiai és latin-amerikai orszá-
gokkal, s több európai or-
szággal sikerült megfizettet-
nie a napóleoni háborúk ide-
jén okozott károkat. Jackson
szívesen megvásárolta volna
Texast, ahol egyre több ame-
rikai telepedett le, a mexikói
kormány azonban hallani
sem akart erről. Amikor vi-
szont a texasiak 1836-ban ki-
kiáltották, majd a San Jacin -
tó-i csatában meg is védel-
mezték függetlenségüket,
Jackson már nem tett javas-
latot az annexióra. Egyrészt
nem akart háborút Mexikó-
val, másrészt belátta, hogy
Texas bekebelezése kiélezné
az északiak és déliek ellenté-
tét. A független Texas köztár-
saságot csak elnökségének
utolsó napjaiban ismerte el.

Jackson minden idők egyik
legnépszerűbb elnökeként
hagyhatta el a Fehér Házat.
Még nyolc évet élt birtokán,
Hermitage-on, ahol a Demok-
rata Párt köztiszteletben álló
nagy öregjének szerepében
mindvégig megőrizte politi-
kai befolyását.
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Whig párti ellenfelei ilyen
karikatúrákat terjesztettek

Jacksonról, akit „I. András király-
nak” gúnyoltak. A képen az 
elnöki vétóüzenetet tartja a

kezében, amelyhez oly sokszor
folyamodott, lábaival pedig az

Egyesült Államok alkotmányát
és a kormányzata idején 

felszámolt nemzeti bank
címerét tiporja.

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™



RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 19

z első hivatásos politi-
kus a Fehér Házban
egy kocsmáros fia-

ként sajátította el azt a képes-
séget, hogy mindenkit meg-
hallgasson, de sohase köte-
lezze el magát. Ő alkotta meg
a non-committal kifejezést,
amit magyarra „semmire sem
kötelezőnek” vagy „diploma-
tikusnak” fordíthatnánk. 

New York állam szenátora-
ként (1812–20) ismerte fel,
hogy a szélesebb körű, de-
mokratikus politika világá-
ban már nem elegendő az a
régi, laza politikai szervezet,
amely a vezetők barátságán
vagy szövetségén és szemé-
lyes követőik hűségén ala-
pult. Modern, fegyelmezet-
tebb és szervezettebb politi-
kai „gépezetet” épített ki,
amely jó előre megfogalmaz -
ta ideológiáját, kijelölte cél-
jait, támogatóit pedig állá -
sokkal jutalmazta. New York
főügyészeként (1815–19) ve-
zető szerepet játszott az ál -
lam alkotmányának módosí-
tásában (1821). 

A modern demokrácia el -
vei nek megfelelően kiterjesz-
tették a választójogot, majd
Van Buren 1820-ban az Egye-
sült Államok Szenátusának
tagja lett (1821–28), s „párt-
építő” tevékenységét nem-
zeti szinten folytatta. Gyak-
ran ellátogatott a déli álla-
mokba, és az általa megszilár-
dított szövetség Virginia és
New York között (melyben
már ez utóbbié volt a vezető
szerep!) biztosította a demok-
rata párti elnökjelöltek győzel-
mét. 1828-tól a polgárhábo-
rúig mindössze két alkalom-
mal szenvedtek vereséget.

Van Burent „Kis Mágusnak”,
„Amerikai Talleyrand-nak”,
„Kin derhook ravasz rókájá-
nak” vagy „Kinderhook varázs-
lójának” nevezték – valameny-
nyi név arra utalt, hogy mes-
tere a politizálásnak. 1824-től
Andrew Jacksont támogatta,
mert úgy érezte, csak ő ké pes
egyesíteni az országot a jef -
fersoni elvek demokratikus to-
vábbfejlesztése jegyében. Jack-
son kormányának külügy mi -
nisztere (1829–31), angliai

nagy követe (1831–32), majd
alelnöke lett (1833–37). Az
1836-os elnökválasztást Jack-
son támogatásának köszönhe-
tően sikerült megnyernie.

Elnökségének első évében
azonban kitört az ország tör-
ténelmének egyik legnagyobb
gazdasági válsága. Van Bu -
ren – a korabeli politikusok
többségével együtt – úgy érez -
te, nem avatkozhat be a gaz-
dasági élet mechanizmusaiba,
s a kormánynak nem feladata
a nélkülözők segélyezése. Fő
törekvése arra irá nyult, hogy
a bankoktól független kincs-
tár kialakításával (1840) biz-

tonságba helyezze az állami
pénzalapokat. E kincstárat
1841-ben a Whig Párt felszá-
molta, 1846-ban azonban hely -
 reállították, és 1913-ig műkö-
dött. Az elnök óvatos külpoli-
tikát folytatott, nem támo-
gatta a kanadai felkelőket
(1837), és nem annektálta a
függetlenné vált Texast. A gaz -
 dasági válság, a Whig Párt tö-
megeket mozgósító taktikája
és a második szeminol há-
ború (1835–42) elhúzódása
miatt a társadalom elfordult
tőle, és az 1840-es választá-
son – majd 1848-ban ismétel-
ten – vereséget szenvedett.

AZ ELNÖKÖK ELSŐ NEMZEDÉKE A KORMÁNY VE-
ZETÉSÉT AFFÉLE ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉGNEK
TEKINTETTE, AMELYET HONFITÁRSAI KÉRÉSÉRE EL
KELLETT VÁLLALNIA, HOGY FELADATAI ELVÉGZÉSE
UTÁN MEGKÖNNYEBBÜLVE VISSZATÉRHESSEN ERE-
DETI, ÜGYVÉDI VAGY ÜLTETVÉNYESI HIVATÁSÁHOZ.
A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN AZONBAN MEGJE-
LENTEK AZOK A SZEMÉLYISÉGEK, AKIKET KIZÁRÓ-
LAG A POLITIKA ÉRDEKELT, S EZT TEKINTETTÉK
FŐ HIVATÁSUKNAK. AZ ISMERETLENSÉGBŐL IS FEL-
BUKKANHATTAK KIVÁLÓ POLITIKAI ÉRZÉKKEL MEG-
ÁLDOTT ÁLLAMFÉRFIAK, AKIK KÜLÖNLEGES TE-
HETSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN A LEGVÁRATLA-
NABB HELYZETEKKEL IS SIKERESEN MEG TUDTAK
BIRKÓZNI. A KEDVEZŐTLEN GAZDASÁGI, POLITIKAI
VAGY KATONAI FORDULATOK AZONBAN ALAPO-
SAN PRÓBÁRA TETTÉK ÉS NÉHA SIKERTELENSÉGRE
KÁRHOZTATTÁK A LEGTAPASZTALTABB ÉS LEGTE-
VÉKENYEBB POLITIKUSOKAT IS.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 8. ELNÖKE

MARTIN VAN BUREN
1837. MÁRCIUS 4.–1841. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Kinderhook, New York,

1782. december 5.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1836
Választási vereség:

1840, 1848
Házastárs:

Hannah Hoes (1783–
1819)
Halál:

Kinderhook, New York, 
1862. július 24. 
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74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Leghíresebb pohárköszöntŒje
így hangzott: „A közös türelem re
és a kölcsönös engedmények re!”
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ízgyermekes virginiai
katonatiszt volt, az Észak           -
nyugati Territórium tit-

kára (1798–99), képviselőhá -
zi küldötte (1799–1800) és
kor mányzója (1800–12). Óri-
ási területeket nyitott meg a
telepesek számára a mai Indi-
ana és Illinois államok helyén,
s rábírta a Képviselőházat,
hogy könnyítse meg a szegé-
nyebbek számára a földek
megvásárlását. 

A krík indiánokkal megví-
vott, híres tippecanoe-i csatá-
jában (1811. november 7.)
nem aratott elsöprő győzel-
met: a fehérek 188 halottat
és sebesültet veszítettek, mi-
előtt legyőzték támadóikat.
Az 1812–15-ös brit–amerikai
háborúban viszont a Thames-
folyónál sikerült nagy győzel-
met aratnia a britek és indián
szövetségeseik ellen (1813.
október 5.). Itt esett el Te -
cum seh, a híres sóni főnök,
aki a legendák szerint átkot
mondott Harrisonra és utó-
daira: a húszévente megvá-

lasztott elnökökre halál vár
hivatali idejük alatt. Harrison,
Lincoln, Garfield, McKinley,
Harding, Franklin D. Roose-
velt és Kennedy esetében az
„átok” érvényesült, csak az
nem világos, honnan tudta a
haldokló indián, hogy Harri-
sont huszonhét év múlva el-
nökké fogják választani…

A nemzeti hőssé kikiáltott
Harrisont képviselővé (1816–
19), szenátorrá (1825–28),
1840-ben pedig a Whig Párt
támogatásával elnökké válasz-
tották. Ez volt az első modern,
karneváljellegű elnökválasz-
tás az amerikai történelem-
ben, amelyben a jelszavak és
felvonulások nagyobb szere-
pet játszottak, mint a politikai
programok. Mivel a jelöltet „a
nép emberének” akarták fel-
tüntetni, a gerendaház és az
almabor vált a leggyakrabban
felhasznált jelképpé.

NEMZETI HŐS VOLT, ÁM Ő KORMÁNYZOTT A LEG-
RÖVIDEBB IDEIG. VÁLASZTÁSI GYŐZELME UTÁN,
1841. MÁRCIUS 4-ÉN A HATVANHÉT ÉVES HAR-
RISON BE AKARTA BIZONYÍTANI, HOGY EGÉSZSÉGES
ÉS ERŐS: A ZUHOGÓ ESŐBEN KÉT ÓRÁN ÁT OL-
VASTA FEL BESZÉDÉT. TÜDŐGYULLADÁST KAPOTT,
S EGY HÓNAPPAL BEIKTATÁSA UTÁN MEGHALT.
EGYIK ÉLETRAJZÍRÓJA SZERINT KORMÁNYZÁSÁNAK
CSAK EGYETLEN TANULSÁGA VOLT: NE TARTSUNK
HOSSZÚ BESZÉDET ESŐBEN…

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 9. ELNÖKE

WILLIAM HENRY HARRISON
1841. MÁRCIUS 4.–1841. ÁPRILIS 4.

T

Bár a tippecanoe-i csata 
a kortársak szerint olyan
gyŒzelem volt, amely túlságosan
nagy amerikai veszteséggel járt,
segített elérni Harrison célját: 
az Indián Konföderáció felszá-
molását. A vesztes csata után 
az indiánok áthúzódtak Kanada
területére.
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Ã volt az elsŒ elnök, aki hivatali
idejében meghalt, s az egyetlen,

akinek az unokája – Benjamin
Harrison – is beköltözhetett 

a Fehér Házba. 
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4∞&£∞∞§£™ Születés: 
Berkeley-ültetvény, 

Virginia, 1773. február 9.
Párt:

Whig Párt
Választási győzelem:

1840
Házastárs: 

Anna Tuthill Symmes 
(1775–1864)

Halál: 
Washington D. C, 
1841. április 4.

WILLIAM HENRY
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kormány nála jóval te-
kintélyesebb tagjai
megpróbálták rábe-

szélni, hogy tekintse magát
pusztán „ügyvivő elnöknek”,
vagyis szavazással hozzák
meg a döntéseket, s neki is
csak egy szavazata legyen.
Tyler válasza így hangzott:
„Sohasem egyezem bele, hogy
előírják számomra, mit csinál-
jak. Elnökként én leszek felelős
a kormányzatomért! […] Ha
másként gondolják, készen
állok elfogadni lemondásu-
kat!” Fel sem bontotta azokat
a leveleket, amelyek az
„ügyvivő elnöknek” címezve
érkeztek hozzá. A teljes el-
nöki hatalom gyakorlásával ő
teremtett precedenst hasonló
módon hivatalba lépő utódai
számára, s az 1967-ben elfoga-
dott XXV. alkotmánykiegészí-
tés végül szentesítette ezt a
gyakorlatot.

A Whig Párt hamarosan
szembefordult Tylerrel, mert
hiába volt többsége a Kong-
resszusban, saját elnöke mi att
nem tudta megvalósítani
programját. Tyler kétszer is
megvétózta a nemzeti bank
visszaállításáról rendelkező
törvényt (1841). Miniszterei
erre egy kivétellel lemondtak,
a Whig Párt pedig kizárta tag-
jai közül. A makacs és büszke

Tyler azonban nem törődött
vele, hogy „Párt nélküli elnök-
nek” és „Ővéletlenségének”
csúfolják, nyugodtan kor-
mányzott tovább konzerva-
tív, déli egykori demokraták-
kal a kabinetben. Mégpedig
viszonylag sikeresen! Az elő-
vásárlási törvénnyel (1841)
megkönnyítették a szegény
telepesek földhöz jutását, a
Webster–Ashburton-szerző-
déssel (1842) rendezték a ka-
nadai–amerikai határ vitás

kérdéseit, a wanghai szerző-
déssel (1844) kedvezménye-
ket biztosítottak az amerikai
kereskedőknek Kínában, s le-
zárták a szeminol indiánok
ellen vívott, hosszan elhú-
zódó floridai háborút (1835–
42). Tyler elsőként figyelt fel
a Sandwich-szigetekre (a mai
Hawaiira), ahol egyre több
amerikai hajó állt meg, és
egyre több amerikai hittérí -
tő tevékenykedett. 1842-ben
köz    zétette az úgynevezett

Tyler-elvet, amellyel a Monroe-
el   vet kiterjesztette e király  ság -
ra. Kijelentette, hogy az Egye-
sült Államok kormánya „nem -
tetszéssel fogadná”, ha más
nemzetek megkísérelnék bir-
tokba venni a szigeteket vagy
megdönteni kormányát.

Első felesége halála után
Tyler elvett egy nála harminc
évvel fiatalabb szépséget, aki
nagyszabású fogadásokat ren -
dezett a Fehér Házban, elter-
jesztette a polkát, s elbűvölte
mind a Kongresszus tagjait,
mind az újságírókat. Az elnök-
nek két feleségétől tizen öt
gyermeke született. Tyler volt
az első elnök, akit pártja nem
indított a következő választá-
son. Ezért úgy döntött, hogy
a független Texas megszerzé-
sének dicsőségét nem engedi
át utódának. A rabszolgaság
ellenfeleinek ellenzése miatt
Texast államközi szerződéssel
nem lehetett az Egyesült Álla-
mokhoz csatol ni, mert ehhez
a Szenátus kétharmados több-
ségére lett volna szükség.
Tyler ezért 1845-ben a két ka-
mara pusz ta szótöbbséget
igénylő szavazatával hajtatta
végre az annexiót. Ő volt az
egyetlen elnök, aki a polgár-
háború idején (1861–1865)
a konföderáció tisztviselője
(képviselője) lett.

AMIKOR A WHIG PÁRT 1840-BEN ELNÖKNEK JE-
LÖLTE WILLIAM HENRY HARRISONT, AZ ÉSZAKIAK
ÉS NYUGATIAK „HÁBORÚS HŐSÉT”, A DÉLI SZAVA-
ZATOK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN JOHN TYLERT
FELKÉRTÉK, HOGY LEGYEN ALELNÖKJELÖLT. A
MAGAS, VÉKONY, KÉK SZEMŰ, UDVARIAS ÚRIEMBER
KORÁBBAN A VIRGINIAI KÉPVISELŐHÁZ TAGJA
(1811–16, 1823–25, 1838–40), AZ EGYE-
SÜLT ÁLLAMOK KÉPVISELŐJE (1816–21) ÉS SZE-
NÁTORA (1827–36), VALAMINT VIRGINIA KOR-
MÁNYZÓJA VOLT (1825–27). 1841. ÁPRILIS
5. REGGELÉN AZONBAN AZ ZAL ÉBRESZTETTÉK FEL
VIRGINIAI OTT HONÁBAN, HOGY HARRISON HALÁ-
LÁVAL REÁ SZÁLLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EL-
NÖKSÉGÉNEK HIVATALA.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 10. ELNÖKE

JOHN TYLER
1841. ÁPRILIS 4.—1845. MÁRCIUS 4.

A

Születés: 
Greenway-ültetvény, Vir-
ginia, 1790. március 29.

Párt:
Whig Párt 

Választási győzelem:
1840 (alelnökként)

Házastárs:
Letitia Christian (1790—

1842), Julia Gardiner
(1820—1889)

Halál:
Richmond, Virginia, 
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z 1844-es demokrata
párti elnökjelölő kon-
vención kezdetben

alelnökjelöltnek tekintették,
csak hét sikertelen szavazás
után vetették fel a nevét, s a
kilencedik szavazáskor állt
mellé a többség. Míg ellen-
fele, a whig párti Henry Clay
ellenezte Texas tervezett an-
nexióját, Polk nyíltan meghir-
dette a területi terjeszkedés
népszerű programját: Oregon
„visszafoglalását” és Texas
„viss  zacsatolását”. Az ameri-
kai választók pedig egyre na-
gyobb arányban támogatták
a „nyilvánvaló elrendeltetés”
ideológiáját, mely szerint az
Egyesült Államoknak ki kell
terjesztenie hatalmát egé-
szen a Csendes-óceánig.

Polk bejelentette, hogy
csak egyetlen elnöki időszakot
vállal, majd négy célt tűzött ki
kormánya elé: a vámcsökken-
tést, a független kincstár visz-
szaállítását, az Oregon-kérdés
megoldását és Kalifornia meg-
szerzését. 1846-ra az első két
célt már el is érte: aláírta
mind a pénzügyminiszteréről
elnevezett Walker-féle vámok
törvényét, mind a Van Buren
elnök által 1840-ben létreho-
zott, magánbankoktól függet-
len kincstárt visszaállító tör-
vényt. 

Az Oregon-kérdés megol-
dása már nem volt ilyen egy-
szerű. Az Alaszka, Kalifornia
és a Sziklás-hegység által ha-
tárolt hatalmas terület 1818
óta brit–amerikai közös bir-
toknak számított. A londoni

kormány hajlandó lett volna
a Columbia folyó mentén ki-
jelölni a határt, a terjeszke-
dés szélsőségesebb amerikai
hívei viszont egész Oregont
az Egyesült Államokhoz sze-
rették volna csatolni. Polk fel-
ajánlotta a brit nagykövetnek
Oregon felosztását a 49. szé-
lességi fok mentén, s miután
ezt a nagykövet elutasította,
„blöffölni” kezdett: fenyegető
gesztusokat tett, s 1846 ápri-
lisában aláírta a Kongresszus
határozatát, mely szerint
Oregont nem tekintik többé
brit–amerikai közös birtok-
nak. A londoni kormány nem
akart háborút vívni a népsze-
rűtlen Hudson-öböl Társaság
kereskedelmi jogainak védel-
mében, s 1846. június 15-én

az amerikai Szenátus ratifikál-
hatta a nemzetközi szerző-
dést, amellyel Oregont ketté-
osztották a 49. szélességi fok
mentén. Vancouver-szigetet
viszont brit kézen hagyták,
mert a Hudson-öböl Társaság
oda költözött át.

Polk ezután a csendes-óce-
áni kereskedelemhez nélkü-
lözhetetlen, de Mexikóhoz
tartozó Kaliforniát akarta
megszerezni hazájának. Meg-
próbálta megfélemlíteni Me-
xikót: felvonultatta az ameri-
kai hadsereget Texas határára,
s a haditengerészetet felkészí-
tette Kalifornia elfoglalására,
az ottani lakosságot pedig lá-
zadásra ösztönözte. Majd 25
millió dollárt ígért a mexikói
kormánynak, s felajánlotta,

hogy kifizeti Mexikó tartozá-
sait az amerikai hitelezők-
nek. A mexikóiaknak azon-
ban eszük ágában sem volt
beleegyezni országuk meg-
csonkításába. Polk elszánta
magát a háborúra, s már csak
a megfelelő ürügyet várta.
Végül a mexikóiak megtették
neki azt a „szívességet”, hogy
1846. április 24-én rátámad-
tak egy amerikai őrjáratra a
Nueces és a Rio Grande fo-
lyók között. Polk (némi csúsz-
tatással) bejelentette, hogy
„Mexikó amerikai vért ontott
amerikai területen”, s kezde-
tét vette az amerikai–mexi-
kói háború (1846–48). 

Az amerikai hadseregek
mindenhol győzelmet arat-
tak, s 1847 szeptemberére
be  nyomultak Mexikóvárosba
is. Ezzel a háború véget ért.
A Guadalupe Hidalgó-i béke-
szerződéssel (1848) Mexikó
átadta Kaliforniát, Új-Mexi-
kót, elismerte a Rio Grandét
Texas határának, cserébe az
Egyesült Államok 18 250 000
dollárt fizetett. Polk elégedet-
ten távozhatott a Fehér Ház-
ból: több mint 50%-kal nö-
velte meg hazája területét.
Ám a négy éven át tartó, meg-
feszített munka olyannyira le-
gyengítette szervezetét, hogy
csak három hónappal élte túl
elnökségét.

Még alá sem írták a békét,
amikor Kaliforniában rábuk-
kantak a világ legnagyobb
aranylelőhelyére. Polk ebben
saját politikája igazolását lát -
ta: azon a vidéken, ahol a spa-
nyol felfedezők évszázadokon
át hiába kutattak nemesfé-
mek után, alig jelentek meg
az Egyesült Államok polgárai,
máris puszta kézzel gyűjthe-
tik össze az aranyat! 1848.
december 5-i elnöki bejelen-
tését követően kirobbant a
világ legnagyobb aranyláza, és
Kalifornia népessége néhány
hónapon belül százezer fővel
gyarapodott. A kaliforniai bá-
nyákból tíz éven belül har-
mincszor annyit érő aranyat
bányásztak ki, mint ameny-
nyit a Mexikótól elcsatolt te-
rületek fejében az Egyesült
Államok kifizetett.

ANDREW JACKSON MIND POLK APJÁNAK,
MIND NAGYAPJÁNAK JÓ BARÁTJA VOLT. NEM
CSODA, HOGY POLK TENNESSEE KÉPVISELŐ-
HÁZÁBAN, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÉPVISE-
LŐHÁZÁBAN ÉS TENNESSEE KORMÁNYZÓJA-
KÉNT IS JACKSON EGYIK LEGHŰSÉGESEBB TÁ-
MOGATÓJÁNAK SZÁMÍTOTT. ÁLLÍTÓLAG MÉG
LEENDŐ FELESÉGÉRE IS AZ IDŐS ELNÖK HÍVTA
FEL A FIGYELMÉT. MIVEL JACKSONT „ÖREG
HIKORI” NÉVEN EMLEGETTÉK, POLK AZ „IFJÚ
HIKORI” BECENEVET KAPTA – BÁR A VISSZA-
FOGOTTAN, HIDEGEN ÉS FORMÁLISAN VISEL-
KEDŐ FIATALEMBERNEK JÓVAL KEVESEBB BA-
RÁTJA VOLT, MINT AZ ÖREG JACKSONNAK. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 11. ELNÖKE

JAMES K. POLK
1845. MÁRCIUS 4.—1849. MÁRCIUS 4.

A

Életét teljesen kitöltötte a politika,
szinte semmi mással nem 

foglalkozott. Nem volt humor -
érzéke, a munka megszállott -

jaként önmagától és másoktól
egyaránt maximális teljesítményt

követelt. Nem volt vonzó, karizma-
tikus személyiség, de határozott,

céltudatos és hatékony vezetŒnek
bizonyult. Megállapította, hogy Œ

a legkeményebben dolgozó ember
az egész országban, s bármilyen
nagyképıen is hangzik az efféle

kijelentés, életrajzírói szerint
igazat mondott.

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™

Születés: 
Pineville, Észak-Karolina, 

1795. november 2.
Párt: 

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1844
Házastárs:

Sarah Childress
(1803–1891)

Halál:
Nashville, Tennessee, 
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z amerikai–mexikói há-
borúban (1846–1848)
háromszor aratott

győzelmet kétszeres-három-
szoros túlerőben lévő ellen-
séggel szemben, s ezzel nem-
zeti hőssé vált. A Whig Párt
vezetői úgy döntöttek, meg-
választatják elnöknek, mert
abban reménykedtek, hogy
a politikailag tapasztalatlan
Taylor, aki sohasem töltött be
polgári hivatalt, a fontosabb
kérdések eldöntését a Kong-
resszusra bízza majd. Mivel
az országot már megosztot -
ta a rabszolgakérdés, a vá-
lasztás során „északi elveket
valló déli embernek” nevez-
ték, pe dig csak egyszerű ha-
zafi volt, akinek a nemzeti
egység fenn tartása volt az el-
sődleges cél ja, s ezért ugyan-
úgy ellenezte a rabszolgaság
kiterjesztését, mint az aboli-
cionista agitációt.

Rövid ideig tartó kormány-
zásának egyetlen komolyabb
eredménye a Nagy-Britanniá-
val 1850-ben megkötött, az
amerikai külügyminiszterről
és a brit nagykövetről elneve-
zett Clayton–Bulwer-szerző-
dés volt, amelyben megegyez -
tek, hogy az óceánokat össze-
kötő, jövőben megépítendő
közép-amerikai csatornát
semlegesnek fogják tekin-
teni, nem építenek mellé erő-
döket, és sem Nagy-Britannia,
sem az Egyesült Államok nem
terjeszti ki uralmát Közép-
Amerika területeire.

1849 júniusában Taylor ké-
szen állt a függetlenségi har-
cot vívó magyar kormány el-
ismerésére, ezért Magyaror-
szágra küldte Párizsban tartóz-
kodó diplomatáját, Am  brose
Dudley Mannt. Az osztrák ha-
tóságok azonban megakadá-
lyozták, hogy eljusson ide.
Taylor csak annyit tehetett,
hogy éves üzenetében kije-
lentette: az Egyesült Államok
„elsőként fogja a nemzetek
családjában ünnepelni a füg-
getlen Magyarországot”. Szí-
vélyesen fogadta a magyar
emigránsok egy csoportját is,
s biztosította őket arról, hogy
„itt minden ország elnyomot-
tai megtalálhatják ugyanazt

a biztonságot, amelyet mi ma-
gunk élvezünk”.

1849-ben a Kongresszus-
ban olyannyira kiéleződtek a
rabszolgatartó és a szabad ál-
lamok ellentétei, hogy a Kép-
viselőházban dulakodás tört
ki, a Szenátusban pedig pár-
bajra hívták egymást a szená-
torok. Az északiak azt köve-
telték, hogy a Mexikótól el-
foglalt területeken tiltsák be
a rabszolgaságot. A déliek vi-

szont azt hangoztatták, hogy
az újonnan megszerzett ter-
ritóriumok az államok közös
tulajdonába kerültek, ezért
nem lehet megtiltani, hogy
egy állampolgár a tulajdonát
képező rabszolgákkal együtt
ide költözzön. A Kongresszus
kompromisszumos törvé-
nyekkel próbálta rendezni a
vitás kérdéseket. Bár az elnö-
köt felháborították a kiválás-
sal fenyegetőző déliek, azt

tervezte, hogy elutasítja a tör-
vénycsomagot. Váratlan ha-
lála azonban megakadályozta
ebben, s megkönnyítette a
Henry Clay nevéhez fűződő
kompromisszum megkötését.

Egyes történészek úgy vé-
lekednek, hogy ha Taylor élet-
ben marad és megvétózza a
kompromisszumos javaslato-
kat, tizenegy évvel hamarabb
tört volna ki Észak és Dél pol-
gárháborúja. Észak ekkor még
nem volt olyan erős, mint az
1860-as években, a déli ál -
lamoknak tehát több esélyük
lett volna függetlenségük
meg  védelmezésére.

AZ AMERIKAI HÁBORÚS FILMEK KEDVENC HŐSEI
AZOK A KATONÁK, AKIK MÉLYEN MEGVETIK A SZA-
BÁLYOKAT, AZ ELŐÍRÁSOS VISELKEDÉST ÉS AZ
EGYENRUHÁT, A HARCBAN AZONBAN LEGYŐZHE-
TETLENNEK BIZONYULNAK. ZACHARY TAYLOR TÁ-
BORNOK VOLT AZ EGYIK LEGHÍRESEBB MEGTESTE-
SÍTŐJE ENNEK AZ IDEÁLNAK. KATONÁI CSAK
ÖREG SZEDETT-VEDETT (OLD ROUGH AND
READY) NÉVEN EMLEGETTÉK, DE TISZTELTÉK BÁ-
TORSÁGÁÉRT, A CSATÁKBAN TANÚSÍTOTT NYU-
GALMÁÉRT, GYORS ÉS OKOS DÖNTÉSEIÉRT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 12. ELNÖKE

ZACHARY TAYLOR 
1849. MÁRCIUS 4.–1850. JÚLIUS 9.

A

Oly kevés gondot fordított az
öltözködésére, hogy gyakran öreg
farmernek nézték. Ritkán viselt
egyenruhát, olykor csak szalma -
kalapot csapott a fejébe, és gyakran
úgy ült a lován, hogy mindkét lábát
ugyanazon az oldalon lógatta le.
Kedvenc beszédtémája a gyapot -
termesztés volt. Nem ivott és nem
dohányzott, csak bagót rágott és 
remekül köpte célba.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Születés:
Barboursville, Virginia,
1784. november 24.

Párt:
Whig Párt

Választási győzelem:
1848

Házastárs:
Margaret Mackall Smith

(1788–1852)
Halál:

Washington D. C., 
1850. július 9.

ZACHARY TAYLOR74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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illard Fillmore magas,
divatosan öltözködő
férfi volt, aki egyik ta-

nárnőjét vette feleségül. Rend -
szerint elnyerte a nők tetszé-
sét, amikor Angliába látoga-
tott, Viktória királynő is csi-
nosnak találta. Kongresszusi
képviselő, majd New York ál -
lam számvevője volt, ő ter-
vezte meg az állam pénzügyi
rendszerét, amelyet később a
republikánusok a nemzeti
bank törvénnyel (1861) az
egész országra kiterjesztettek. 

A rabszolgatartó és a sza-
bad tagállamok ellentétének
kiéleződése korában Fillmore
szerette volna megmenteni
mind az uniót, mind a Whig
Pártot. A nemzeti egységet
azonban csak azon az áron
őrizhette meg, hogy enged-
ményeket tett Délnek, s ezzel
felháborította pártja radikáli-
sabb tagjait, akik határozott
fellépést sürgettek a rabszol-
gaság ellen. Az elnök támo-
gatta és aláírta a Henry Clay
nevéhez fűződő kompromisz-
szumcsomagot, amely Észak-
nak és Délnek tett engedmé-
nyek sorozatával próbálta ele-
jét venni a régiók közötti
konfliktusok kiéleződésének. 

Kaliforniát szabad állam-
ként fogadták be az unióba,
Utah és Új-Mexikó territó-
rium lakossága viszont maga
dönthetett arról, akarja-e

a rabszolgaságot vagy sem.
Texas lemondott az új-mexi-
kói területekről, s ennek fe -
jében az Egyesült Államok
kormánya magára vállalta ál-
lamadósságát. A fővárosban
betiltották a rabszolga-keres-
kedelmet, a rabszolgaságot
azonban csak azzal a feltétel-
lel, hogy Maryland is felszá-
molja azt saját területén (erre
pedig nem volt semmi esély).
Dél megnyugtatására végül
szigorúbb törvénnyel gondos-
kodtak az északra szökő rab-
szolgák visszaszolgáltatásáról,
s kimondták, hogy a Kong-
resszus nem avatkozhat bele
a belföldi rabszolga-kereskede -

lembe. E kompromisszummal
sikerült még egy évtizedre
megőrizni az uniót, s ezalatt
az északi államok olyannyira
megerősödtek, hogy a biztos
győzelem tudatában szállhat-
tak szembe 1861-ben a füg-
getlenségre törekvő Déllel.

Fillmore küldte Japánba
Perry kapitány flottáját 1852-
ben, mert a hajótörést szenve-
dett amerikai tengerészeket
nem engedték el az országból.
Sikerült elérnie, hogy Japán
a kanagawai szerződésben
(1854) engedélyezze ameri-
kai konzulátus létesítését és
két kikötő használatát. Ezzel
az Egyesült Államok előkészí-

tette csendes-óceáni terjesz-
kedését, Japánban pedig fel-
erősödtek a politikai változás
és a gazdasági modernizáció
iránti igények.

Az elégedetlenkedő Whig
Párt a következő elnökválasz-
tásra már nem jelölte Fill-
more-t. Négy évvel később vi-
szont kísérletet tett a Fehér
Házba való visszatérésre. Az
1856-os elnökválasztáson az
Amerikai Pártnak (vagy Csil-
lagos Lobogó Rendjének), a
bevándorlók és katolikusok
ellen megszervezett mozga-
lomnak az elnökjelöltjeként
indult, de csak a népi szava-
zatok 22%-át és nyolc elek-
tori szavazatot sikerült el-
nyernie.

A WHIG PÁRTNAK NEM VOLT SZERENCSÉJE.
MINDÖSSZE KÉT JELÖLTJÉT SIKERÜLT ELNÖKKÉ
VÁLASZTATNIA, DE MINDKETTŐ GYORSAN MEG-
HALT, A HELYÜKRE LÉPŐ ALELNÖKÖK PEDIG NEM
VÁLTOTTÁK BE A HOZZÁJUK FŰZÖTT REMÉNYE-
KET. AMIKOR AZ ELNÖKNEK JELÖLT ZACHARY
TAYLOR TÁBORNOK MELLÉ KERESTEK EGY NÉP-
SZERŰ CIVIL POLITIKUST, FILLMORE-RA ESETT A
VÁLASZTÁSUK. TAYLOR VÁRATLAN HALÁLA
AZONBAN A FEHÉR HÁZBA JUTTATTA. VELE IS
ÉREZTETTÉK, HOGY NEM NEKI SZÁNTÁK AZ EL-
NÖKI SZEREPET: EGYIK ALKALMAZOTTJA „MÁSOD-
KÉZBŐL VALÓ ELNÖKNEK” NEVEZTE.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 13. ELNÖKE

MILLARD FILLMORE
1850. JÚLIUS 9.–1853. MÁRCIUS 4.

M

Születés: 
Moravia, New York,

1800. január 7.
Párt:

Whig Párt
Választási győzelem:
1848 (alelnökként)
Választási vereség:

1856
Házastárs:

Abigail Powers (1798–
1853), 

Caroline Carmichael McIn-
tosh (1813–1881)

Halál:
Buffalo, New York,
1874. március 8. 

MILLARD FILLMORE74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Millard Fillmore az 1850-es 
években. Az elnök 1851. decem-
ber 31-én fogadta az Amerikába 
látogató Kossuth Lajost a Fehér
Házban. Erkölcsi és anyagi 
támo gatást azonban nem nyúj-
tott a magyar szabadságharc
újrakez déséhez. Úgy fogalma-
zott, hogy egyénileg rokonszen-
vez Kossuth „bátor harcával 
szül�földje függetlenségéért és
szabadságáért”, elnökként azon-
ban ragaszkodnia kell a George
Washington által megfogalma-
zott elvekhez, vagyis nem 
avatkozik európai ügyekbe.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Demokrata Párt 1852-
ben tartott elnökjelö -
lő gyűlésén a küldöt-

tek három napon át hiába
szavaztak újra meg újra, egyik
ismert politikusuk sem kapta
meg a szavazatok kétharma-
dát. A harmincötödik ered-
ménytelen szavazásnál végül
előkerült Franklin Pierce ne -
ve, aki a negyvenkilencedik
szavazásnál megkapta a jelö-
léshez szükséges kétharma-
dos többséget. A vonzó kül-
sejű, New Hampshire-i ügy -
véd tíz évvel korábban még
szenátor volt, önbizalomhiá-
nya miatt senkinek sem tu-
dott nemet mondani, s ezért
mindenki azt hitte, hogy azo-
nos nézeteket vall vele. Csak
kevesen tudták, hogy alkoho-
lizmustól és depressziótól
szenved. „Déli elveket valló
északinak” nevezték, azt re-

mélve, hogy képes lesz össze-
fogni a Demokrata Párt észa -
ki és déli csoportjait.

Az Egyesült Államok egyik
legrosszabb elnöke lett be-

lőle, mindenben kormánya
déli tagjaira hallgatott, s ez -
zel felháborította az északia-
kat. Nem szegült szembe a
rabszolgaság kiterjesztésére
irányuló törekvésekkel: ami-
kor William Walker déli ka-
landor felkelést robbantott ki
Nicaraguában, Pierce elsietve
elismerte kormányát (1856).
Az elismerést azonban vissza
kellett vonnia, amikor a kö -
zép-amerikai államok koalíci-
ója agyonlövette a kalandort. 

1854-ben elfogadta a Kan-
sas–Nebraska-törvényt, amely
a két territórium lakosságá-
nak döntésére bízta, hogy
rabszolgatartó vagy szabad
államot kívánnak-e létrehoz -
ni. Az északiak ezt a rabszol-
gaság elterjesztésére szolgáló
kísérletnek tekintették. A til-
takozó tömeggyűlések során
jött létre a Republikánus Párt,
s Kansasben véres összecsa-
pásokra került sor a rabszol-
gaság hívei és ellenfelei kö-
zött. Pierce olyannyira tehe-
tetlennek bizonyult, hogy 
sa ját pártja sem jelölte őt az
1856-os elnökválasztáson.
A tör ténteket így kommen-
tálta: „Mit lehet mást tenni,
mint lerészegedni?”

A PÁRTOK LEGJELENTŐSEBB VEZETŐI TERMÉSZE-
TESEN SOK ELLENFÉLRE TETTEK SZERT, AKIK MIN-
DENT ELKÖVETTEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY
NE LEHESSEN ŐKET ELNÖKNEK VÁLASZTANI. A
19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ÉLT LEGTEHETSÉGE-
SEBB POLITIKUSOKNAK, HENRY CLAYNEK, DA-
NIEL WEBSTERNEK VAGY JOHN C. CALHOUNNAK
INKÁBB IRIGYEI AKADTAK A VÁLASZTÁSOK IDEJÉN,
MINT TÁMOGATÓI. EZÉRT GYAKRAN MEGESETT,
HOGY AZ ELNÖKJELÖLÉS SORÁN NEM A LEGTE-
HETSÉGESEBB, HANEM A MINDENKI SZÁMÁRA EL-
FOGADHATÓ SZEMÉLYT JELÖLTÉK ELNÖKNEK.
AZOKAT A KEVÉSSÉ ISMERT EMBEREKET, AKIKET
CSAK AZÉRT JELÖLTEK, MERT MÁSOK SZEMÉLYÉ-
BEN NEM TUDTAK MEGEGYEZNI, „SÖTÉT LÓ”
(DARK HORSE) ELNÖKJELÖLTNEK NEVEZTÉK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 14. ELNÖKE

FRANKLIN PIERCE
1853. MÁRCIUS 4.—1857. MÁRCIUS 4.

A 

Születés: 
Hillsborough, New

Hampshire, 1804. novem-
ber 23.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1852
Házastárs:

Jane Means Appleton
(1806–1863)

Halál:
Concord, New Hamps-
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Észak és Dél konfliktusában 
mindkét fél számára elfogadható
jelöltnek tınt.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 25



z a tipikus hivatásos
po litikus a pennsylva-
niai (1815–1816), majd

a szö     vetségi Képviselőház
(1821–1831) tagjaként, szent-
pétervári követként (1832–
1833), szenátorként (1834–
1845), angliai követként
(1853–1856) szolgálta előbb
a Föderalista, majd a Demok-
rata Pártot. 

Az ő elnöksége idején élező-
dött ki végzetesen az észa ki
és déli államok ellentéte, ame-
lyet az 1857-ben kitört gazda-
sági válság is fokozott. Bucha-
nan a régi politikusnemzedék
utolsó képviselőjeként komp-
romisszumra törekedett egy
olyan helyzetben, amikor erre
már egyik fél sem volt hajlan -
dó. Roger B. Taney főbíró egy

rabszolga, Dred Scott ügyé-
ben olyan ítéletet hozott,
mely szerint a rabszol -
 ga magántulajdon, ezért
bármelyik territóriumra
átvihető (1857). Észa -
kon ebből azt a követ-
keztetést vonták le,
hogy a déliek fokozato-
san ki akarják terjesz-
teni a rabszolgaságot
az egész unió területére.
A déli eket viszont az há-
borította fel, hogy az észa-
kiak már a Legfelsőbb Bíró-
ság döntéseit sem tisztelik.

A republikánusok vámeme-
lést, a kontinentális vasút
meg építését és olyan tör-
vényt követeltek, amely meg-
könnyíti a telepeseknek a
nyugati földek birtokba véte-
lét. A déliek ezt ellenezték, a
telepestörvény első változa-
tát az alelnök szavazta le a
Szenátusban, második válto-
zatát pedig Buchanan vétóz -
ta meg. 

Amikor John Brown 1859
októberében elfoglalta Har-
pers Ferry fegyverraktárát,
hogy rabszolgafelkelést rob-
bantson ki, a déliek az északi
törekvések autentikus képvi-
selőjének, az abolicionisták
pedig a szabadság mártírjá-
nak tekintették ezt az idegbe-
teg családból származó, ma-
gányos és megszállott terro-
ristát. Vagyis Észak és Dél kép-
viselői egyaránt meg voltak
győződve a másik fél mélysé-
ges rosszindulatáról. Lincoln
választási győzelme miatt a
Mély-Dél államai kiléptek az
unióból, s 1861. február 4-én
megalakították az Amerikai
Konföderált Államokat. Bu-
chanan tökéletesen tehetet-
lennek bizonyult, s nagy meg-
könnyebbüléssel adta át a he-
lyét Lincolnnak.

KERÜLTE A KONFLIKTUSOKAT, IGAZI PROFESSZI-
ONÁLIS POLITIKUS VOLT. 1856-BAN A DEMOK-
RATA PÁRTIAK AZÉRT JELÖLTÉK ELNÖKNEK,
MERT NEKI VOLT A LEGKEVESEBB ELLENSÉGE A
PÁRTBAN, S KÜLÜGYI TAPASZTALATAI MIATT IS
TISZTELTÉK. Ő VOLT AZ EGYETLEN ELNÖK, AKI
AGGLEGÉNY MARADT. ELLENFELEI AZT TERJESZ-
TETTÉK RÓLA, HOGY HOMOSZEXUÁLIS, DE EZT
NEM SIKERÜLT BEBIZONYÍTANIUK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 15. ELNÖKE

JAMES BUCHANAN 
1857. MÁRCIUS 4.–1861. MÁRCIUS 4.

Születés: 
Cove Gap, Pennsylvania,

1791. április 23.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1856
Házastárs:

–
Halál: 

Lancaster, Pennsylvania,
1868. június 1. 

JAMES BUCHANAN74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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Egy pennsylvaniai bíró így 
emlékezett meg róla: „Nagyszer�
ügyvédnek született, s azt
hiszem, a sors rosszat tett vele,
amikor államférfit csinált bel�le.”
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z első világháború kitö-
rése után segélybizott-
ságaival milliókat jut-

tatott otthonhoz, látott el
élelemmel s mentett meg az
éhhaláltól. Kereskedelmi mi-
niszterként (1921–1928) át-
szervezte a minisztériumot,
szabályozta a rádiók működé-
sét, fejlesztette a kereskedel -
mi repülést, rávette az acél -
ipart a tizenkét órás munka-
nap megszüntetésére (1923),
és megindíttatta a Boulder-
gát építését, amelyet később
róla neveztek el. Foglalkozott
még indiánpolitikával, gyer-
mekegészségüggyel, közokta-
tással, környezetvédelemmel.
Tizenkét könyve jelent meg.
Saját pályafutása alapján meg
volt győződve róla, hogy min-
den problémát a társadalom
öntevékenységével kell meg-
oldani, a kormánynak csak
a végső esetben kell beavat-
koznia.

Amikor elnök lett, bőke-
zűen osztogatta a kölcsönö-
ket a farmerek szervezetei-
nek. A latin-amerikai orszá-
gokkal kapcsolatban pedig
szakított elődei intervencio-
nista törekvéseivel, és előké-
szítette Franklin D. Roosevelt
jószomszédság-politikáját.
Bár követte elődei izolációs
politikáját, a Népszövetség
törvényszékéhez való csatla-
kozást javasolta, és az erő-
szakmentességre törekedett. 

Nemes törekvéseit az 1929.
október 29-i tőzsdekrach után
bekövetkező világgazdasági
válság ítélte kudarcra. A szö-
vetségi kormányzat ekkori-
ban még csak a bruttó nem-
zeti termék 3%-a felett rendel-
kezhetett. Hoover ezért nem-
csak korábbi meggyőződése
miatt hangoztatta, hogy a vál-
sággal nem a kormánynak, in-
kább a magánvállalatoknak
és az egyes államoknak kell
szembeszállniuk, ha  nem azért
is, mert a szövetségi kormány-
zat korlátozott erőforrásai
nem tettek lehetővé erélye-
sebb intézkedé seket. 

1930-ban a GDP 12,6%-kal
csök kent, 26 355 vállalkozás
ment csődbe, és négymillióra
nőtt a munkanélküliek szá ma.

A válság miatt minden euró-
pai állam szigorította a keres-
kedelmi szabályokat, meg-
emelte a vámokat és meg -
nehezítette a tőkekivitelt.
A vi  lág kereskedelmének vo-
lumene az 1929-es érték egy-
harmadára csökkent. Hoover
elkeseredetten ragaszkodott
az aranyalaphoz és a kiegyen-
súlyozott költségvetéshez. Kri-
tikusai szerint inkább segélye-
zésre és közmunkákra lett
volna szükség, de a képviselők
és a szenátorok többsége
egyetértett az elnökkel: a költ-
ségvetés egyensúlyával pró-
bálták meggyőzni a külföldie-
ket, hogy az ország pénz ügyi -
leg stabil, nem kell visszavon-
niuk betéteiket az ame rikai
bankokból.

Hoover olyan merész újítá-
sokkal is kísérletezett, ame-

lyek már a New Dealt előlegez-
ték meg. A Glass–Steagall-féle
törvény (1932) megnövelte a
szövetségi készletekből támo-
gatható bankok és vállalatok
számát. Hoover javaslatot tett
a jelzáloggal küszködő lakás-
tulajdonosok támogatására is,
de a Kongresszus olyannyira
megnehezítette ennek keresz -
tülvitelét, hogy mire a szövet-
ségi otthontörvény 1932 júli-
usára megszületett, több
ezer család veszítette el ott-
honát. 

1932 januárjában létrehoz-
ták az Újjáépítés-finanszíro-
zási Társulást, amely előbb öt-
százmillió dollárral támo-
gatta a bankokat, vasutakat,
nagyvállalatokat, majd a Kong -
resszus felhatalmazta még
másfél milliárd dollár köl-
csönzésére. Vagyis Hoover

képes volt szakítani a liberá-
lis gazdaságpolitika 19. szá-
zadból örökölt elveivel, és ha-
tékonyan előkészítette Frank-
lin D. Roosevelt politikáját.
A szövetségi munkanélküli-
biztosítás törvényét azonban
filozófiai alapon megvétózta:
nem akarta, hogy az állam
mindenbe beavatkozzon, és
veszélyesnek tartotta létre-
hozni az államsegélyen élők
osztályát. 

Intézkedéseinek hatása
csak hosszabb távon érvénye-
sülhetett. A helyzetért termé-
szetesen a kormányt okolták,
s Hoover egyre népszerűtle-
nebb lett. A nyomorgók úgy
látták, hogy az elnök a banká-
rokat segíti, és nem az éhező-
ket. Az újságpapírt, amellyel a
hajléktalanok takaróztak, Hoo -
ver-takarónak, a kifordított,
üres zsebet Hoover-zászlónak,
az öszvérrel vontatott, műkö-
désképtelen autókat Hoover-
szekérnek, a nyomortelepe-
ket Hoover-városoknak ne-
vezték. Pedig az elnök szinte
agyondolgozta magát, hatkor
kelt, éjfélig tevékenykedett,
szeme véres volt, arca egyre
sápadtabb.

Sok pénzt adományozott a
segélyszervezeteknek, de név
nélkül. Mindenkin segített,
aki hozzá fordult, ám a sajtó
erről nem értesült. Amikor
pedig 1932 nyarán az elszegé-
nyedett veteránok Washing -
tonba vonuló húszezres sere-
gének nyomortelepét az ame -
rikai hadsereg segítségével
számoltatta fel, végleg elve-
szítette minden esélyét, hogy
győzelmet arasson az 1932-
es elnökválasztáson.

A második világháború ide-
jén újra különböző segélyszer -
vezetek elnöke volt, majd
Truman elnök kérésére be-
utazta a világot, és az élelmi-
szerkészletek mennyiségét
tanulmányozva az éhínség el-
kerülésének lehetőségeiről
készített jelentést. Két kor-
mánybizottsága (1947–1949,
1953–1955) ötszáznyolcvan-
hét javaslatot tett a kormány-
zati munka gyorsítására, me-
lyek nagy részét el is fogad-
ták.
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A

ÉLETE IZGALMAS KALANDREGÉNY VOLT. A
KORÁN ELÁRVULT, SZEGÉNY FIÚ MEZŐGAZDA-
SÁGI MUNKÁT VÉGZETT, DIÁKKÉNT PEDIG NYÁ-
RON FÖLDMÉRŐKÉNT DOLGOZOTT. CSILLÉKET
TOLOGATOTT EGY NEVADAI ARANYBÁNYÁBAN,
MAJD EGY AUSZTRÁL BÁNYA MEGSZERZÉ SÉVEL
MEGGAZDAGODOTT. ÖTSZÖR UTAZTA KÖRBE
A VILÁGOT, KÍNÁBAN ÉPPEN A BOXERLÁZADÁS
IDEJÉN JÁRT, BURMÁBAN PEDIG FELFEDEZETT
EGY EZÜSTBÁNYÁT. NEGYVENÉVES KORÁRA
NÉGYMILLIÓS VAGYONT GYŰJTÖTT ÖSSZE, VISZ-
SZAVONULT AZ ÜZLETTŐL, S A KÖZSZOLGÁLAT-
NAK SZENTELTE ÉLETÉT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 31. ELNÖKE

HERBERT HOOVER
1929. MÁRCIUS 4.–1933. MÁRCIUS 4.

Születés:
West Branch, Iowa,

1874. augusztus 10.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1928
Választási vereség:

1932
Házastárs:

Lou Henry (1874–1944)
Halál:

New York City, New
York, 1964. október 20.
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Lou Henry (1874–1944)

York, 1964. október 20.



ranklin Delano Roose-
veltnek egy korábbi el-
nökhöz fűződő távo-

labbi rokonság jelentte az ug-
ródeszkát. A holland Rosen-
velt család egyik tagja a 17.
században kivándorolt Ame-
rikába, ahol nevét Roosevelt
formában írták le. Unokáival
a család két ágra oszlott a 18.
században, amelyeket lakhe-
lyükről Oyster Bay-i Roosevel-
teknek és Hyde Park-i Roose-
velteknek neveztek. Az előb-
biek a Republikánus, az utób-
biak pedig a Demokrata Párt
támogatóivá váltak. A távoli
rokonság dacára az egy nem-
zedékkel fiatalabb Franklin D.
Rooseveltnek (aki a Hyde
Park-i ághoz tartozott) több
választási kampánygyűlésen
is odakiáltották, hogy éppen
úgy néz ki, „mint az örege” –
vagy is a népszerű (Oyster
Bay-i) Theodore Roosevelt.
Franklin természetesen nem
világo sította fel tévedésükről
választóit.

THEODORE ROO-
SEVELT NYOMDOKAIN
Ötéves korában Grover Cleve-
land elnök tréfásan azt taná-
csolta neki, hogy sohase le-
gyen az Egyesült Államok el-
nöke. Ő azonban korán elve-
szített apja helyett távoli
rokonát, a család másik ágá-

hoz tartozó Theodore Roose-
velt elnököt tekintette példa-
képének. A Groton Középis-
kolába járt, mint Theodore
Roosevelt fiai, majd a Har-
vard Egyetemre (mint Theo-
dore Roosevelt) és a Colum-
bia Egyetem jogi fakultására,
amelyet ugyan    úgy nem feje-
zett be, mint Theodore Roo-
sevelt. Éle te egyik fájdalmas
kudarca az volt, hogy a Har-
vard diákjainak legelőkelőbb
klub ja – amely nek Theodore
Roosevelt tagja volt – őt nem
fogadta be. 

Franklin is New York állam
törvényhozásában kezdte
meg politikai pályafutását, s
rendkívül nagy örömet jelen -
tett neki, hogy a haditengeré-
szeti miniszter helyettese-
ként (1913–1920) és később
New York állam kormányzó-
jaként (1929–1933) szintén
hírneves rokona nyomdokai -
ba léphetett. Ugyanúgy hat
gyermeket akart, mint Theo-
dore Roosevelt, és magától
értetődőnek tűnt, hogy The-
odore Roosevelt családjában
keresett feleséget. Az elnök

öccsének lányát, Eleanor Roo -
seveltet vette feleségül. Theo -
dore Roosevelt örült unoka-
húga házasságának, és így
biztatta a vőlegényt: „Nos,
Franklin, nagyszerű dolog a
családon belül házasodni!” A
New York-iak pedig megálla-
pították, érthető, hogy a Roo -
seveltek Rooseveltekkel háza-
sodnak, hiszen alig érintkez-
nek másokkal…

1921 augusztusában egy
nyaralás során gyermekpara-
lízist kapott, s deréktól lefelé
teljesen megbénult. Anyja azt
szerette volna, ha felhagy a
politikával, és a visszavonult
úriemberek életét éli. Felesé -
ge és fő politikai tanács adója,
Louis Howe azonban arra
ösztökélte, hogy maradjon
aktív. 

1924-ben Roosevelt már
nagy hatású beszédet tartott
a demokraták elnökjelölő
konvencióján. Meghirdette,
hogy a Demokrata Pártnak a
„fékezett progresszivizmus”

A TÖRTÉNÉSZEK TÖBBSÉGE ŐT TARTJA AZ EGYE-
SÜLT ÁLLAMOK LEGSIKERESEBB ÁLLAMFŐJÉNEK.
KIJUTTATTA HAZÁJÁT A GAZDASÁGI VILÁGVÁL-
SÁGBÓL, S GYŐZELEMRE VEZETTE AZ EGYIK LEG-
VÉRESEBB HÁBORÚBAN. RÁADÁSUL AZ EGYIK LEG-
NÉPSZERŰBB ELNÖK VOLT: NAPONTA ÁTLAGOSAN
NÉGYEZER LEVELET KAPOTT, S AMIKOR TŰZHELY
MELLETTI CSEVEGÉS CÍMMEL RÁDIÓBESZÉDET TAR-
TOTT, AZ UTCÁK KIÜRÜLTEK. VAJON AZ AME-
RIKAIAK HÁNY SZÁZALÉKA VOLT TISZTÁBAN
AZZAL, HOGY OLYANNYIRA JÓKEDVŰ ÉS MAGA-
BIZTOS ELNÖKÜK, A VILÁG EGYIK LEGHATALMA-
SABB EMBERE TOLÓSZÉKBEN ÉLŐ ROKKANT, AKI
RENDSZERES ÁPOLÁST IGÉNYEL?

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 32. ELNÖKE

FRANKLIN D. ROOSEVELT
1933. MÁRCIUS 4.–1945. ÁPRILIS 12.

F

Roosevelt kormányzata idején 
az elnöki hivatal kis, személyes

irodából átalakult több száz 
szakértŒt foglalkoztató, bürok -

ratikus rendszerek irányítójává –
és végleg átvette a politikai 

vezetŒ szerepet a Kongresszustól.
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Születés:
Hyde Park, New York,

1882. január 30.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:
1932, 1936, 1940,

1944
Házastárs:

Eleanor Roosevelt
(1884–1962)

Halál:
Warm Springs, Georgia,
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és a „rugalmas konzervativiz-
mus” pártjává kell válnia.
1928-ban  – pontosan har-
minc évvel Theodore Roose-
velt után – New York állam
kormányzójává választották.
A nagy gazdasági világválság
hatására az amerikai társada-
lom elfordult a Republikánus
Párttól, s az 1932-es chicagói
elnökjelölő konvención Roo-
sevelt volt a demokraták leg -
esélyesebb jelöltje. E gyűlé-
sen ígért New Dealt, vagyis
„új egyezséget”, „új bánásmó-
dot” az amerikai nép szá-
mára. Kiváló szónokká, kariz-
matikus vezető egyéniséggé
érett, s elődjével, a keserű
Hooverrel ellentétben fékte-
len optimizmus és tetterő su-
gárzott belőle. A kampány
során 30 ezer mérföldet uta-
zott egy különvonaton, 16
nagyobb, 67 kisebb szónokla-
tot tartott. 

Beiktatási beszédében kije-
lentette: „Legnagyobb felada-
tunk most az, hogy munkát
adjunk a népnek. Ez nem meg -
oldhatatlan probléma, ha böl-
csen és bátran szembenézünk
vele.”

A NEW DEAL
Az elnök a „segély, újjáéledés
és reform” jelszavaival hatá-
rozta meg a New Deal prog-
ramját. Kormányában három
republikánus is helyet kapott,
s ő volt az első elnök, aki nőt
nevezett ki miniszterré: Fran-
ces Perkins volt a munkaügyi
minisztere. 1933-ban soha
nem látott intenzitású tör-
vényhozói tevékenységre sar-
kallta a Kongresszust. Első

száz napja idején 10 fontos
beszédet mondott, 15 üzene-
tet küldött a Kongresszus-
nak, hetente kétszer adott
sajtótájékoztatót, s 13 jelen-
tős törvényt fogadtatott el. 

A „segély” jegyében létre-
hozták a Civil Természetvédel -
mi Testületet (Civilian Conser-
vation Corps, CCC), amely ne-
gyedmillió fiatalnak adott
munkát, a Szövetségi Gyorsse-
gély Hivatalát (Federal Emer -
gency Relief Administration,
FERA) és az Ingatlantulajdono-
sok Hiteltársaságát (Home
Owners’ Loan Corporation,
HOLC). Elfogadták a mezőgaz-
dasági szabályozás törvényét
(Agricultural Adjustment Act,
AAA), amellyel támogatást kí-
náltak a termelést csökkentő
farmereknek, és felállították a
Polgári Építésügyi Hivatalt
(Civil Works Administration,
CWA), amely a munkanélküli-
eknek adott átmeneti munkát
építkezéseken 1933–34 telén.

A gazdaság „újjáéledése” ér-
dekében segélyt nyújtottak a
bankoknak, Roosevelt meg-
szüntette a dollár aranyalap-
ját (hogy ne áramoljon több
arany külföldre), a nemzeti
ipari újjáélesztési törvénnyel
pedig létrehozta a Nemzeti Új-
jáépítési Hivatalt (National Re-
covery Administration, NRA)
és a Közmunkák Igazgatósá-
gát (Public Works Administ-
ration, PWA). E törvény egyik
paragrafusa megteremtette a
kollektív szerződések jogi
alapját. 

A „reform” jegyében elfo-
gadták a sör- és borjövedelmi
törvényt, majd a XXI. alkot-

mánykiegészítéssel eltöröl-
ték a szesztilalmat. A Tennes-
see-völgyben nagyszabású
gátrendszer építésébe kezd-
tek, amelyből a háborúig hat
erőmű készült el, s amelyek-
hez több mint kétszáz ma-
gánvállalat szállított alkatré-
szeket. Legfontosabb intézke-
dése minden bizonnyal a tár-
sadalombiztosítási törvény
volt (1935), amely szövetségi
szinten nyújtott munkanél-
küli-biztosítást, nyugdíjat és
családi pótlékot. Hatalmas
mérföldkő volt ez a jóléti
állam felé vezető úton. 

Fontos volt az Egyesült Ál-
lamok Lakásügyi Hatóságá-
nak (U. S. Housing Authority,
USHA, 1934) létrehozása, va-
lamint a Wagner-törvény
(1935) is, amely megtiltotta,
hogy a munkáltatók saját
szak szervezetet hozzanak
létre vállalataiknál. A méltá-
nyos munkaügyi feltételek
törvénye (1938) kötelező mi-
nimálbért és munkaidő-maxi-
málást vezetett be a tagálla-
mok közötti értékesítéssel
foglalkozó nagyvállalatok
munkásainak, és megtiltotta
a gyermekmunkát. Ezek a ren -
deletek biztosították Roose-
velt számára a munkások tar-
tós támogatását.

SIKEREK ÉS KUDARCOK
Roosevelt könnyedén meg-
nyerte az 1936-os elnökvá-
lasztást is, ötmillióval többen
szavaztak rá, mint négy évvel
korábban, s ezt főleg a far-
mok, otthonok megmenté-
sére irányuló programjainak,

a munkások, farmerek, feke-
ték és kisebbségek támogatá-
sának köszönhette. Elnöksé -
ge idején a faji kapcsolatok
rendezéséről szó sem lehe-
tett, mert a Demokrata Párt-
nak szüksége volt a déli elit
támogatására. De az elnök –
és főleg a felesége – diszkri-
minációmentesen bánt a feke-
tékkel, és többet neveztek ki
közülük hivatalokba, mint az
összes korábbi elnök idején
együttvéve. 

Roosevelt azonban több
politikai hibát is elkövetett.
Csökkentette a szövetségi ki-
adásokat, mire a gazdasági
fellendülés megállt, sztrájkok
törtek ki, s több mint kétmil-
lió munkás elveszítette az ál-
lását. Az elnök ezután a költ-
ségvetési hiányt vállalva ko-
moly költekezéssel próbálta
serkenteni a fogyasztást s
azon keresztül a gazdaságot.
Legnagyobb politikai tévedése
azonban a Legfelsőbb Bíróság
elleni támadása volt. A bírák
ugyanis a New Deal egyes in-
tézkedéseit alkotmányellenes-
nek nyilvánították. Roosevelt
erre 1937. február 5-én közzé-
tette a Legfelsőbb Bíróság ki-
egészítésére irányuló elképze-
lését: mondja ki a Kongresz-
szus, hogy az elnök új bírákat
nevezhet ki a hetven év feletti
bírók mellé! Nagy tiltakozás
tört ki, a tőzsdei árfolyamok
zuhanni kezdtek, s még az al-
elnök sem támogatta a terve-
zetet. A Szenátus elutasította
Roosevelt indítványát, aki e
kudarcával elpazarolta azt a
politikai tőkét, amelyet a vá-
lasztáson szerzett. Végül az
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A New Deal (1933–39) jellegérŒl
máig vitatkoznak a történészek.
Radikális volt, vagy konzervatív?
Nem egy új társadalmi rend lét-
rehozása, hanem a régi fenntar-
tása volt a célja. Egy olyan kor-
szakban, amikor egyes európai
nemzetek jobb- és baloldali to-
talitárius diktatúrákkal keresték
a kiutat a válságból, az Egyesült

Államoknak sikerült megŒriznie
a fejlett nagyipari termelésen
alapuló piacgazdaságot és de-
mokratikus politikai rendszerét.
Ugyanakkor a New Deal az ame-
rikai történelem legnagyobb sza-
bású reformfolyamata volt,
amelyet egyes kortársak radiká-
lis átalakulásnak éreztek. A gaz-
dasági életbe aktívan beavat-

kozó szövetségi kormányzat (s
fŒleg az elnökség!) hatalma
rendkívüli mértékben megnöve-
kedett. Tökéletes sikerrŒl még-
sem lehet beszélni: 1939-ben
még mindig milliók voltak
munka nélkül, s a teljes foglal-
koztatottság csak a második vi-
lágháborús mozgósítás hatására
valósult meg. Talán azoknak van

igazuk, akik szerint a New Deal
jelentŒsége nem bizonyos prog-
ramok sikerében vagy kudarcá-
ban, hanem a bizalom és a re-
mény feléledésében rejlett. Ro-
osevelt nem volt sem filozófus,
sem közgazdász – de valamilyen
rejtélyes módon képes volt má-
sokra átsugározni energiáját és
optimizmusát.
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egyik bíró meghalt, több le-
mondott, s az elnök a követ-
kező években kilenc új sze-
mélyt nevezhetett ki a Leg -
felsőbb Bíróságra – többet,
mint bármelyik elődje George
Washington óta.

Külügyekben Roosevelt ki-
teljesítette elődei izolációs
politikáját. A londoni gazda-
sági találkozón (1933) tudat -
ta, hogy nem vesz részt sem-
milyen akcióban a nemzetközi
pénzügyi stabilizáció érdeké-
ben, az 1934-es Johnson-tör-
vény pedig megtiltotta, hogy
a fizetésképtelen nemzetek-
nek új kölcsönöket adjanak.
A Szovjetuniót 1933-ban elis-
merték, abban bízva, hogy fel-
hagy a forradalmi propagan-
dával Amerikában, és gyü-
mölcsöző kereskedelmi kap-
csolatokat építhetnek ki. A
kormányzat egyik reménye
sem vált valóra. A Csendes-
óceánon birtokba vették
Howland, Baker és Jarvis szi-
geteket (1936), ugyanakkor a
Kongresszus semlegességi
törvényekkel (1935, 1936,
1937) próbálta meg elkerülni,
hogy az Egyesült Államok
bármilyen módon belekeve-
redjen az európai országok
konfliktusaiba. E szűk látó-
körű, izolacionista politika
csak az európai diktatúrák-
nak kedvezett, mert nem tett
különbséget agresszor és ál-
dozat között. Roosevelt azért
fogadta el, mert nem akarta
veszélyeztetni belpolitikai re-
formjainak támogatását.

A latin-amerikai országok
számára Roosevelt meghir-
dette a „jószomszédság poli-
tikáját”. A 7. pánamerikai kon -
ferencián (1933) az amerikai
delegáció elfogadta a be nem
avatkozás elvét. 1934-ben Ku -
ba alkotmányából eltörölték
az 1901-ben belefoglalt Platt-
féle kiegészítést, amely szen-
tesítette az Egyesült Államok
beavatkozási jogát belügyei -
be. Növelték Panama önálló-
ságát (1936), s 1941-ben
egyezményt kötöttek azzal a
mexikói kormányzattal is,
amely 1938-ban elkobozta az
amerikai kézen lévő olajfúró-
létesítményeket.

AZ IZOLÁCIÓ FELADÁSA
Roosevelt gyorsan felismerte
az európai politikai fejlemé-
nyek veszedelmes tenden-
ciáit. Sikerült megakadályoz-
nia, hogy alkotmánykiegészí-
téssel népszavazástól tegyék
függővé a hadüzenetet, de az
izolacionizmus annyira erős
volt, hogy a Képviselőház
csak 209:188 arányban utasí-
totta el ezt a javaslatot. A ná -
ci zsidóüldözés felháborí-
totta az elnököt, a „kristály -
éjszaka” után visszahívta
nagykövetét Berlinből, és
15 ezer, látogató-útlevél-
lel rendelkező német és
osztrák személynek en-
gedélyezte, hogy az USA-
ban maradjanak. A beván-
dorlási kvótán azonban
nem változtattak. Az Egye-
sült Államok így is több zsidó
menekültet fogadott be, mint
a többi ország együttvéve:
200 ezer főt 300 ezerből.

Roosevelt Hitlert tekintet -
te első számú ellenfelének,
de amíg az amerikai hadse-
reg létszáma kisebb volt, mint
a hollandé, nem sokat tehe-
tett. 1939. január 4-i uniós
üzenetében vetette fel az izo-
lacionizmus feladásának lehe-
tőségét. Tisztában volt vele,
hogy a háború elkerülhetet-
len, de azt is tudta, hogy az
amerikai társadalom túlnyo -
mó többsége nem kíván részt
venni benne. Ezért úgy ké-
szült fel a háborúra, hogy
köz ben félrevezette az ameri-
kai társadalmat, mindvégig
azt hangoztatva, hogy or-
szága nem fog részt venni a
harcokban.

A világháború kirobbanása-
kor egy új semlegességi tör-
vény elfogadtatásával tette le-
hetővé, hogy Franciaország
és Nagy-Britannia hadianya-
got vásároljon az Egyesült Ál-
lamokban – azzal a feltétellel,
hogy készpénzben fizetnek
és a saját hajóikon szállítják
el azt (cash and carry). Fran-
ciaország legyőzése után,
1940-ben Roosevelt rávette a
Kongresszust, hogy fordítson
37 milliárd dollárt a légiflotta
és a haditengerészet fejlesz-
tésére, aláírta a sorozási tör-

vényt, majd nyolc atlanti-óce-
áni tengeri bázis fejében re-
pülőgépeket küldött Nagy-
Britanniába.

1940-ben Roosevelt meg-
szegte azt a hallgatólagos
meg állapodást, hogy senki
sem indul harmadszor az el-
nökválasztáson. Arra hivatko-
zott, hogy az európai háború

korában hazájának tapasztalt
elnökre van szüksége, s való-
színűleg a választók is felidéz-
ték a régi közmondást – „a fo-
lyón való átkelés közepette
nem váltunk lovat!” –, mert
55%-uk őrá szavazott. 

A választási évben vezették
be a sorozást: egyelőre csak
egy évre és nem külföldi szol-
gálatra. Ez volt az első soro-
zás békeidőben. 16 millió, 21
és 25 év közti fiatal férfit vet-
tek jegyzékbe. Roosevelt még
1940. október 30-án is azt
ígérte Bostonban, hogy „Fia-
itokat nem fogják külföldre
küldeni háborúzni!” De ez
egyre valószínűtlenebbé vált.
Nem lehetett egyszerre meg-
őrizni a békét s megvédel-
mezni az európai demokrá -
ciákat. Az elnök 1941. január
6-i, ékesszóló beszédében a
„négy szabadság” (a szólás -
szabadság, a vallásszabadság,
a félelemtől és az ínségtől
való mentesség) megvédelme-
zésére hívta fel a Kongresz-
szust, majd előterjesztet te a
kölcsönbérleti törvényt (Lend-
Lease Act), amely lehetővé
tette, hogy hadianyagot jut-
tasson azon országokba, ame-
lyek védelme fontos az Egye-
sült Államok számára. (1945-
ig 50 milliárd dollár értékű ha-
dianyagot szállítottak.) 

Ezzel a kormányzat feladta
a semlegesség elvét. Brit és
amerikai vezérkari tisztek ha-
marosan közös stratégiát dol-
goztak ki, majd Roosevelt és
Churchill Új-Fundland partjai
közelében, egy hadihajón alá-
írta a nyolc pontból álló At-
lanti Chartát. Ebben elítélték
a hódításokat, s ígéretet tet-
tek egy új nemzetközi szerve-
zet létrehozására a háború
után. 

A támadás végül keletről
következett be. A kormány-
zat embargóval sújtotta az
Ázsiában terjeszkedő Ja-
pánt, amely a háromha-
talmi szerződéssel Német-
ország szövetségese lett. A

japán–amerikai kereskede-
lem helyreállítása érdekében
folytatott tárgyalásokon az
amerikai kormányzat a hódí-
tások feladását követelte Ja-
pántól, majd a további ter-
jeszkedés miatt befagyasz-
tott minden japán pénzkész-
letet az Egyesült Államokban. 

Az egyezkedni kívánó ja -
pán kormány megbukott, s a
következő kormány 1941.
december 7-én támadást in-
tézett a Hawaii-szigetek Pearl
Harbor kikötőjében állomá-
sozó amerikai hadihajók
ellen. 18 hadihajó süllyedt el
vagy rongálódott meg, 180
repülőgép megsemmisült,
2403 amerikai meghalt, közü-
lük 1103-an az Arizona csata-
hajón vesztették életüket.
Négy nap múlva a Kongresz-
szus Roosevelt indítványára
hadat üzent Japánnak. Hitler
megtette azt a szívességet,
hogy ő üzent hadat az Egye-
sült Államoknak, Mussolini
pedig engedelmesen követte
példáját. Több történész sze-
rint Roosevelt rugalmasabb
politikával elhalaszthatta vol -
na a konfliktus kirobbanását.
A váratlan japán támadás
azon ban megfelelő társadal -
mi támogatást biztosított
kormánya számára.

A HADÚR
Roosevelt élvezte új szerepét,
ettől kezdve inkább főpa-
rancsnoknak neveztette m a -
gát, mint elnöknek. Miután
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megtudta, hogy Churchillnek
is megvan a maga főhadiszál-
lása, saját „térképszobát” ren-
deztetett be. Tehetséges tá -
bor   nokokat állított maga
mel  lé, de a legfontosabb hábo-
rús döntéseket (az észak-af -
rikai partraszállásról, az atom -
bom ba elkészítéséről vagy a 
háború utáni nemzetközi kap-
csolatok alakításáról) szemé-
lyesen hozta meg. A had -
seregek parancsnokait tanács -
adóira hallgatva nevezte ki,
és a mindennapi katonai
ügyek be nem avatkozott be -
le. A második világháború
idején az Egyesült Államok-
ban nem alakult ki olyan ide-
genellenesség, mint az első
világháború éveiben. Az egyet -
len sötét folt a japán-ameri-
kaiak internálása volt, amely
110 ezer főt érintett.

Roosevelt bejelentette,
hogy a „New Deal-doktor”
nyugalomba vonul, és átadja
a helyét a „nyerjük meg a há-
borút doktornak”. Ennek
jegyében vezető pozíciókat
és különféle kedvezményeket
ajánlott fel a nagyvállalkozók-
nak. Új ügynökségeket és iro-
dákat hozott létre az árak, a
munkaerő felhasználása és a
ritka energiaforrások felügye-
letére. Megkezdték a Penta-
gon építését. Az egyenlő
munkahelyi esélyek érdeké-
ben felállították az igazságos
munkáltatói eljárások bizott-
ságát, amellyel a faji feszült-
ségeket próbálták enyhíteni
(nem sok sikerrel). Amerika
haditermelése azonban 1944-
re kétszer annyi volt, mint a
tengelyhatalmaké, és a há-
ború szempontjából ez volt a
legfontosabb. 

Ebben az évben a demokra-
ták közfelkiáltással ismét
Roo seveltet választották el-
nökjelöltjükké, de egészségi

állapota ismeretében sokkal
nagyobb gondot fordítottak
alelnökének kijelölésére. A há-
borús sikereknek köszönhe-
tően Roosevelt negyedszer is
győzelmet aratott. Igaz, ez
volt a legkisebb arányú győ-
zelme. Ő csak annyit fűzött
eh hez: „az első tizenkét év a
legnehezebb…”

A háború irányítása során
Roosevelt fő célja a mielőbbi
győzelem, az amerikai kato-
nák életének megkímélése és
az antifasiszta szövetség egy-
ségének megerősítése volt. E
törekvéseivel magyarázha-
tóak olyan vitatható döntései,
mint a második front meg-
nyitásának elhalasztása, az

Auschwitzba vezető vasútvo-
nal szétbombázásának elmu-
lasztása és a feltétel nélküli
kapituláció követeléséhez
való ragaszkodás. A teheráni
találkozón (1943) naiv mó -
don megbízott Sztálinban, s
nem támogatta Churchill ke-
ményebb fellépését. Pedig Wil-
liam Bullitt, a korábbi moszk-
vai nagykövet figyelmeztette
a szovjet kormányzat törekvé-
seire. Roosevelt válasza így
hangzott: „Én úgy érzem,
Sztálin nem olyan ember […]
Azt hiszem, ha mindent meg-
adok neki, amit csak tudok,
és semmit sem kérek viszonzá-
sul, akkor nem próbál majd
mindent elfoglalni, és együtt

dolgozik velem a demokrati-
kus és békés világért…” Azzal
a furcsa meggyőződéssel tá-
vozott Teheránból, hogy Sztá-
lin kezelhető, még az sem
ütött szöget a fejébe, amikor
a szovjet diktátor javaslatot
tett ötvenezer német tiszt
agyonlövésére a háború után. 

Churchill többször is java-
solta neki, hogy előzzék meg
a Szovjetunió benyomulását
Kelet-Európába, és az Olasz-
országból északkelet felé ha-
toló angol–amerikai haderő
szabadítsa fel Szlovéniát és
Magyarországot. Roosevelt
azonban nem bízott egy ilyen
hadmozdulat sikerében, nem
akart eltérni a szovjetekkel
együtt kialakított stratégiá-
tól. Attól tartott, hogy belpo-
litikai támadásoknak lenne
kitéve, ha csapatok Kelet-
Euró pába irányításával gyen-
gítené meg a nyugat-európai
partraszállásra felkészített
hadsereget. 

A jaltai találkozón (1945)
már egy szovjet kém is volt
Roosevelt környezetében: Al -
ger Hiss, a speciális politikai
ügyek hivatalának igazgatóhe-
lyettese. Az elnök mindenkép-
pen el akarta érni, hogy a
Szovjetunió hadba lépjen Ja -
pán ellen, s jobban gyanako-
dott a brit gyarmati politikára,
mint a szovjet hódító törekvé-
sekre. Ráadásul meg akarta
szerezni a Szovjetunió aktív
hozzájárulását az új nemzet-
közi szervezet, az ENSZ létre-
hozásához. Ítélőképessége ha-
nyatlásában minden bizony-
nyal szerepe volt megromlott
egészségi állapotának is.

Sokan azzal vádolják, hogy
vita nélkül átengedte Kelet-
Európát a Szovjetuniónak.
Mások szerint ekkor már a
szovjet hadsereg amúgy is
bent járt a később tartósan
megszállt területeken. Annyi
azonban bizonyos, hogy Roo-
sevelt nem tett meg mindent
ennek a helyzetnek a megelő-
zésére, és de facto elismerte a
szovjet birodalom létrejöttét.
Kudarcát halála előtt maga is
belátta: „Sztálinnal nem üzle-
telhetünk. Valamennyi jaltai
ígéretét megszegte.”
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Roosevelt felesége, Eleanor szerint
férje kormányra lépésekor az ország

gyenge volt, Franklin pedig tele
tettvággyal, energiával. Kormányzata

végén az ország egyre erŒsebb lett,
egyre jobban bízott magában, férje vi -

szont egyre jobban elgyengült. 
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z amerikai alkotmány
meglehetősen szűkre
szabta az alelnökök

hatáskörét. Ők a Szenátus el-
nökei, de csak akkor szavaz-
hatnak, ha a szenátorok vok-
sai fele-fele arányban oszla-
nak meg. Akadtak olyan el -
nökök, akik udvariasságból
meg hívták alelnöküket a ka-
binet üléseire, s érdeklődtek
a véleménye iránt, de erre
semmi sem kötelezte őket. 

Bármennyire is kevés hata-
lommal rendelkezik az alel-
nök, nem feledkezhetünk
meg arról, hogy „egyetlen szív -
dobbanás választja el a Fehér
Háztól”. Az alkotmány ugyan -
is kimondja, hogy „amennyi-
ben az elnököt hivatalából el-
mozdítják, elhuny, hivataláról
lemond vagy nem képes ellátni
az elnöki hivatallal kapcsolatos
kötelességeket, hivatala az al-
elnökre száll”. Csakhogy az al-
elnökjelöltet általában nem
azzal a céllal választották meg,
hogy alkalomadtán az ország
irányítója legyen. Legtöbbször
csak az elnökjelölt támogatá-
sát kívánták megnövelni a se-
gítségével: északi elnökjelölt
mellé szívesen állítottak nyu-
gati vagy déli alelnökjelöltet,
idős férfi mellé fiatalabbat,
katona mellé ügyvédet vagy
pártvezér mellé ugyanannak
a pártnak egy másik frakció-

jához tartozó személyt. Így
aztán merénylet vagy beteg-
ség következtében olyan sze-
mély is bekerülhetett a Fehér
Házba, akit eredetileg senki
sem kívánt a végrehajtó hata-

lom élére állítani. Ellenfeleik
azt hangoztatták róluk, hogy
ők nem a nemzet akaratából,
hanem véletlenül kerültek az
elnöki székbe, s „Ővéletlen-
sége” névvel illették őket.

Ebben nem volt teljesen iga-
zuk, hiszen a választásokon
1804-től a pártoknak elnök-
és alelnökjelöltet is kellett ál-
lítaniuk, tehát a választók
egyszerre szavaztak mind-
kettőre. 

1945-ben Truman ölébe hul -
lott az elnöki hatalom. Első
intézkedéseinek egyikeként
elfogadta Japán ellen az
atombomba bevetését, amely
nemcsak racionális, de sokak
szemében még humánus
megoldásnak is tűnt. Ugyanis
úgy vélekedtek, hogy a há-
ború folytatódásával több
amerikai és japán pusztult
volna el, mint ahányan Hiro-
simában és Nagaszakiban
meg haltak.

Egy rövid ideig elődje szov-
jetbarát külpolitikáját foly-
tatva részt vett az ENSZ-t lét-
rehozó San Franciscó-i kon -
ferencián, majd a potsdami
találkozón. A Szovjetunió
kelet-európai uralmának ki-
építése miatt azonban 1946-
ban elfogadta az orosz ter-
jeszkedés feltartóztatásának
politikáját. Truman belátta,
hogy az izoláció kora végle-
gesen lezárult, s az Egyesült
Államoknak nyíltan vállalnia
kell, hogy gazdasági és kato-
nai téren egyaránt megvédel-
mezi a demokratikus politi-
kai rendszereket. 
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1944-BEN A DEMOKRATÁK KÖZFELKIÁLTÁS-
SAL NEGYEDSZER IS FRANKLIN D. ROOSEVEL-
TET VÁLASZTOTTÁK ELNÖKJELÖLTJÜKKÉ. EGÉSZ-
SÉGI ÁLLAPOTA ISMERETÉBEN AZONBAN EZÚTTAL
SOKKAL NAGYOBB GONDOT FORDÍTOTTAK AL-
ELNÖKÉNEK KIJELÖLÉSÉRE. A SZEGÉNY CSALÁD-
BÓL SZÁRMAZÓ HARRY S TRUMANT KANSAS
CITY KÉTES HÍRŰ, DEMOKRATA PÁRTI POLITIKAI
SZERVEZETE, A PENDERGAST CSALÁD JUTTATTA
BE A SZENÁTUSBA, AHOL 1941-BEN Ő LETT
A HADÜGYI TERMELÉST FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTT-
SÁG ELNÖKE, AMELY A KORRUPT VÁLLALKOZÓK
ELLENŐRZÉSÉVEL TIZENÖTMILLIÁRD DOLLÁRT
TAKARÍTOTT MEG. A LAPOK DICSŐÍTETTÉK TRU-
MANT, A DEMOKRATÁK PEDIG ŐT JELÖLTÉK AZ
ALELNÖKI POSZTRA, MERT MÁS SZEMÉLYBEN
NEM TUDTAK MEGEGYEZNI. NYOLCVANKÉT NAP
MÚLVA AZ ELNÖK MEGHALT, ÉS A VIDÉKIES, EL-
ZÁRKÓZÓ AMERIKA MINDÖSSZE KÖZÉPISKOLAI
VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ, JELENTÉKTELEN-
NEK LÁTSZÓ FIA ÁTVETTE A FÖLD LEGHATAL-
MASABB NEMZETÉNEK IRÁNYÍTÁSÁT. MINDENKI
MEGLEPETÉSÉRE KIVÁLÓAN MEGBIRKÓZOTT A
FELADATTAL.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 33. ELNÖKE

HARRY S. TRUMAN
1945. ÁPRILIS 12.—1953. JANUÁR 20.

A

Születés:
Lamar, Missouri,
1884. május 8.

Párt:
Demokrata Párt

Választási győzelem:
1944, 1948   
Házastárs:

Elizabeth Virginia Wal-
lace (1885–1982)         

Halál:
Kansas City, Missouri,
1972. december 26. 
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A fordulat három fő lépé se
a Truman-elv (1946) és a
Marshall-terv meghirdetése
(1947), valamint a NATO lét-
rehozása (1949) volt. Amikor
a szovjet hadsereg blokád alá
vette Berlint, Truman légi szál -
lításokkal kerülte el mind az
erőszakot, mind a kapitulá-
ciót (1948. június 24.–1949.

május 12.). Az újonnan meg-
alapított Izrael elismerésével
megalapozta a két ország szö -
vetségét. Japánt sikerült demi-
litarizálni és a békés, demok-
ratikus fejlődés útjára terelni.
A vietnami francia bábkor-
mány elismerésével Truman
megtette az első lépést a viet-
nami háború felé. Kínában vi-
szont nem volt képes meg-
akadályozni a kommunista
erők 1949-es győzelmét. 

Truman remekül megbir-
kózott az elnöki hatalom mo-
dernizálásának feladatával.
Megnövelte a Fehér Ház sze-
mélyzetét, 1947-ben a nem-
zetbiztonsági törvénnyel át-
szervezték a hadügyek irányí-
tását, létrehozták az elnök
mellett tevékenykedő nem-
zetbiztonsági tanácsot és a
Központi Hírszerző Ügynök-
séget (CIA). 

1948-ban elrendelte, hogy
szüntessenek meg minden
fa ji elkülönítést a kormányhi -
vataloknál és a hadseregben.
A „hűség programjának”
1947-es megindításával azon-
ban Truman is hozzájárult a
hidegháborús légkörben ki-
alakuló kommunistaellenes
boszor kány üldözéshez. Az
Egyesült Államokban való-
ban tevékenykedtek szovjet
kémek, az ártatlanok zakla-
tása miatt azonban a tényle-
ges kémeket is ártatlannak
lehetett feltüntetni.

Bár a déli demokraták nem
támogatták a faji diszkriminá-
ciót elítélő Trumant, sikerült
győzelmet aratnia az 1948-as
elnökválasztáson. Ezt aktív
kampányolásának, bátor fellé-
pésének köszönhette, és an -
nak, hogy a New Deal reform-
jait féltő munkások, farmerek

és feketék nem bíztak a re-
publikánusokban. Belpolitikai
törekvéseiből azonban csak
az 1949-es lakásügyi törvényt
és az öregkori biztosítást ki-
terjesztő társadalombiztosí-
tási törvényt (1950) tudta el-
fogadtatni.

Második elnöki időszakát
a koreai háború és Joseph
McCarthy szenátor tevékeny-
sége keserítette meg. Tru-
man 1950. június 30-án a
Kongresszus megkérdezése
nélkül csapatokat küldött
Dél-Korea védelmére. Hivata-
losan az Egyesült Államok
csak az ENSZ rendfenntartó
intézkedését támogatta, való-
jában azonban a főparancs-
nok, Douglas MacArthur tá-
bornok nem a Biztonsági Ta-
nácstól, hanem Washington-
ból kapta a parancsokat. A
kínai beavatkozás után azon-
ban Truman nem volt haj-
landó világháborúvá szélesí-
teni a háborút, és 1951. ápri-
lis 11-én leváltotta az enge-
detlen, a kormány politikáját
bíráló, az atombomba beveté-
sét javasló MacArthurt. A há-
ború miatt az amerikai vé-
delmi költségvetést megnégy-
szerezték, s jelentős összegek-
kel támogatták az Egyesült
Államok ázsiai és európai szö-
vetségeseit.

A gátlástalan demagóg, Jo-
seph McCarthy szenátor 1950-
től arra használta ki a koreai
háború okozta gyász és bűn-
bakkeresés légkörét, hogy
vad támadásokat intézzen a
kormány ellen. Azt állította,
hogy pontos listája van a kor-
mány által alkalmazott „tag-
könyves kommunistákról”,
azonban egyetlen ilyet sem
sikerült lelepleznie, csak any-
nyit ért el, hogy meggondo-
latlan akciókra serkentette a
Képviselőház Amerika-elle-
nes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottságát. McCarthy egy
időre lefékezte a demokrati-
kus folyamatokat, kitűnő pro-
pagandaanyagot biztosított a
szovjet sajtó számára, s a nyu -
gat-európaiak egy részének
körében ellenszenvet ébresz-
tett az amerikai politikusok
iránt.

Ha végigtekintjük az alelnökbŒl
lett elnökök tevékenységét, arra
a következtetésre juthatunk, hogy 
az Œ soraikban ugyanolyan arány-
ban találhatunk lelkiismeretes,
felelŒsségteljes és tehetséges 
politikusokat, mint azok között,
akiket eleve az elnöki hivatal
betöltésére választottak meg. 
Truman bebizonyította, hogy 
egyszerı, hétköznapi emberbŒl 
is válhat tekintélyes politikus.
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szegény texasi család-
ból származó hivatá-
sos katonatiszt kü-

lönböző vezérkari állásokat
töltött be, s 1941-ben dan -
dártábornokká léptették elő.
A következő évben az Európá-
ban harcoló amerikai csapa-
tok főparancsnokaként vezető
szerepet játszott a szövetsége-
sek stratégiai terveinek kiala-
kításában, az észak-afrikai
(1942), dél-itáliai (1943) és
franciaországi (1944) partra-
szállás végrehajtásában. 

Amikor 1945 novemberé-
ben visszatért az Egyesült Ál-
lamokba, hogy a hadsereg ve-
zérkari főnöke legyen, már
nemzeti hősként fogadták.
A NATO legfelsőbb parancs-
nokává nevezték ki (1951–
52), s mindkét nagy párt meg-

próbálta rábeszélni, hogy vál-
lalja el az elnökjelöltséget.
Mivel a belügyekben konzer-
vatív volt, a kiegyensúlyozott
költségvetés és a korlátozott
kormányzat híve, a republiká-
nusok felkérését fogadta el.

Eisenhower jóval bonyolul-
tabb, szenvedélyesebb és kör-
mönfontabb személyiség volt,
mint amilyennek első pillan-
tásra tűnt, a nagyközönség
azonban az egyszerű katonát,
a nemzeti hőst látta benne.
Elnökként nagyon is aktív ve-
zetőnek bizonyult, minden
fontos döntést ő hozott meg,
miközben azt a látszatot kel-
tette, hogy a pártok és a min-
dennapos politikai küzdel-
mek felett áll. Hat éven át 
befolyása alatt tartotta a de-
mokrata többségű Kongresz-
szust (1955–61), 181 alkalom -
mal élt vétójogával, és csak
két alkalommal érvénytelení-
tették vétóját. 

Az inflációt alacsonyan tar-
totta, sikerült modernizálnia
a Republikánus Pártot és
meg győznie az amerikaiakat,
hogy pártja nem semmisíti
meg az előző évtizedek szoci-
ális vívmányait. Befejezte a
koreai háborút (1953), a nem -

A FEHÉR HÁZ NEGYEDIK HÁBORÚS HŐSE EGY
BARÁTSÁGOS MOSOLYÚ, KÉK SZEMŰ, KOPA-
SZODÓ FÉRFI VOLT, AKIT „IKE”-NAK BECÉZTEK.
1944. JÚNIUS 4-ÉN Ő ADTA KI A D-NAP KEZ-
DETÉT JELENTŐ PARANCSOT. AZ EURÓPAI EXPE-
DÍCIÓS ERŐK EGYESÍTETT FŐPARANCSNOKAKÉNT
NEVÉHEZ FŰZŐDIK NYUGAT-EURÓPA FELSZA-
BADÍTÁSA A HITLERI URALOM ALÓL, VALAMINT
NÉMETORSZÁG MEGSZÁLLÁSA. A HIDEGHÁBORÚ
KIBONTAKOZÁSA MIATT MEGRIADT AMERIKAI
TÁRSADALOM MÉGIS TŐLE REMÉLTE, HOGY MEG-
TEREMTI A BÉKÉT ÉS A NYUGALMAT. FELADATAI
TELJESÍTÉSE KÖZBEN NEMCSAK A HADSEREG IRÁ-
NYÍTÁSÁBAN MUTATKOZOTT MEG A TEHETSÉGE,
HANEM DIPLOMÁCIAI TÉREN IS.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 34. ELNÖKE

DWIGHT D. EISENHOWER
1953. JANUÁR 20.–1961. JANUÁR 20.

A

Elnökjelöltként 1943-ban 
merült fel elŒször a neve. 
1948-ban mindkét párt meg -
környékezte, bár – mint Œ maga
írta késŒbb – soha nem adott
hangot politikai nézeteinek,
mivel ezt katonaként nem tar-
totta megengedhetŒnek. Végül
1952-ben, amikor a NATO fŒ -
parancsnoka volt, Henry Cabot
Lodge szenátor meggyŒzte, hogy
republikánus színekben induljon
az elnökségért folytatott küzde-
lemben. Amikor végül beadta a
derekát, úgy vetette bele magát
az elnökségért folyó harcba,
mint egy szövetséges invázióba.
Szem elŒtt tartva, hogy sose
mondjon olyasmit, ami elhomá-
lyosítaná hŒsi imázsát, meges-
küdött, hogy véget vet a koreai
háborúnak, s ezzel könnyedén
megnyerte a választást. A fotó a
második világháború után, 1946-
ban készült Hawaii szigetén.
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Születés:
Denison, Texas, 

1890. október 14.
Párt: 

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1952, 1956
Házastárs:

Marie Geneva Doud 
(1896–1979)

Halál: 
Washington D. C.,
1969. márc. 28. 
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zetközi felszültség éveiben
megőrizte a békét, és min-
den nehézség ellenére to-
vább tartott a prosperitás. Az
ő elnöksége idején virágzott
fel a fogyasztói társadalom
kultúrája, az Egyesült Álla-
mok az árubőség, a nagy sze-
mélyautók, a gyorsétkeztetés,
a televízió, az önkiszolgáló
nagyáruházak, a mozi és a
rock and roll országává vált.

Kormánya a kommunista-
ellenesség jegyében minden
földrészen támogatta a jobb-

oldali diktatúrákat. Támoga-
tást ígért a dél-vietnamiak-
nak, biztonságukat azonban
a Délkelet-Ázsiai Szerződés
Szervezetének, a SEATO-nak
a létrehozásával (1954) sem
lehetett garantálni. A Szovjet -
unióval szemben a „tömeges
megtorlás” lehetőségét han-
goztatta, s ezért a kormány
számára semmilyen eszköz
nem maradt a viszonylag ki-
sebb válságok kezelésére.
Újra meg újra arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az ép -

pen aktuális szovjet agresz-
szió megtorlása nem éri meg
a harmadik világháború kirob-
bantását. Ez történt az 1956-
os magyar forradalom idején
is. A forradalom leverése után
viszont a bevándorlási törvé-
nyeket módosítva a kormány-
zat menedéket adott har minc -
ezer magyar emigránsnak.

A belügyekben kerülte az
élesebb konfliktusokat. So kan
kritizálták, mert nem lépett
fel határozottan a McCarthy-
féle „boszorkányüldözés” és

a rasszizmus ellen, inkább 
kivárta, amíg a társadalom
szembefordul a szenátor túl-
zásaival. Viszont ő nevezte ki
az USA történetének leglibe-
rálisabb republikánus főbíró-
ját, Earl Warrent (1953). Nem
intézkedett azonnal, amikor a
Legfelsőbb Törvényszék alkot-
mányellenesnek nyilvánította
az állami iskolákban a faji el-
különítést (1954). Amikor a
fajgyűlölők már a szövetségi
hatalommal is szembeszáll-
tak, Eisenhower a hadsereg
tagjaival kísértette be az ar-
kansasi Little Rock Központi
Főiskolájának fekete diákjait
osztályaikba. Aláírt két – meg -
 lehetősen hatástalan – polgár -
jogi törvényt is (1957, 1960). 

Eisenhowert idővel a béke
emberének kezdték tekinteni.
Visszautasította, hogy hábo-
rút kezdjen Indokína ellen, és
nem vett részt az Egyiptom
elleni brit–francia támadás-
ban. A nukleáris hábo rú ve-
szélye különösen aggasztot -
ta, ezért megbeszélésre hívta
Hruscsovot Washingtonba,
és meggyőzte, hogy vegyen
részt a párizsi csúcstalálko-
zón, ame  lyen az atomkísérle-
tek betiltásáról tárgyaltak. Ez
volt az első lépés a hideghá-
borús nukleáris feszültség
enyhítése felé. 

Mindemellett jóváhagyott
külföldi kormányok elleni fe-
dett CIA-akciókat, amelyek
Iránban és Guatemalában a
rendszer megdöntéséhez ve-
zettek. Titokban szintén jóvá-
hagyott egy sor U–2-es akciót
a Szovjetunió rakétaindító ál-
lomásainak fotózására.

Egyesek a „nagy elnapolás”
korszakának keresztelték el az 
Œ nevével fémjelzett ötvenes 
éveket, s azzal vádolták, hogy
többet foglalkozott a golffal,
mint a nemzet társadalmi 
problémáival. Mások viszont 
a béke és nyugalom idŒszakának
tekintik a zaklatott Truman-
kormányzat és a még nyug -
talanabb hatvanas évek közé 
ékelŒdött Eisenhower-
kormányzat idŒszakát. 
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pja, Joseph Patrick Ken -
nedy multimilliomos
üzletember volt, aki

egész életében elképesztő ag-
resszivitással harcolt azért,
hogy gyermekei vezető sze-
repre tegyenek szert az ame-
rikai társadalomban. Elvette
Rose Fitzgeraldot, a leghíre-
sebb bostoni polgármester lá-
nyát, majd az újgazdagok gát-
lástalanságával habzsolta az
életet és a nőket. Néhány sze-
retőjét még a családi házba is
magával vitte. A Demokrata
Párt támogatásával elérte,
hogy ő legyen az első ír szár-
mazású, katolikus amerikai,
akit az Egyesült Államok
nagy-britanniai nagykövetévé
neveztek ki (1937–40). Mivel
úgy vélekedett, hogy a világ-
háborút Hitler fogja meg-
nyerni, elvtelennek és gyává-
nak tűnt, s politikai pályafu-
tása véget ért. Saját kudarcá-
nak kompenzálására azt a
célt tűzte ki maga elé, hogy
egyik fia az Egyesült Államok
elnöke legyen.

BETEGES FIATALEMBER
Joseph Kennedy a kíméletlen
vetélkedés légkörében nevel -
te fel kilenc gyermekét, a leg-
kiválóbb eredményeket kel-
lett elérniük, s minden ve-
széllyel szembe kellett száll-
niuk. Ennek tulajdonítható a
családot sújtó szerencsétlen-
ségek sorozata. Joseph Pat-
rick, a legidősebb fiú elvállalt
egy rendkívül veszélyes beve-
tést, s 1944 augusztusában a
repülőgépében felrobbantak
a bombák, mielőtt a célpont
fölé ért volna. Rosemaryt, a
szellemileg visszamaradt leg-
idősebb lányt az apa a fele-
sége megkérdezése nélkül
agy műtétnek vetette alá,
amely től katatón állapotba
került, s intézetben kellett el-
helyezni. Kathleen repülősze-
rencsétlenség áldozata lett.
John Fitzgeraldot és Rober-
tet meggyilkolták, Edward
Moore politikai pályafutását
pedig egy halálos áldozatot
követelő autóbaleset tette
tönkre Chappaquiddicknél. A
vakmerőség a harmadik nem-
zedék soraiból is több áldoza-

tot szedett: Robert egyik fia
síbalesetben, a másik kábí -
tószer-túladagolásban halt
meg, az elnök fia, ifjabb John
Fitzgerald Kennedy pedig re-
pülőszerencsétlenség áldo-
zata lett feleségével együtt. 

A későbbi elnök, a második
gyermek (akit Jack néven em-
legettek), élete nagy részét

betegeskedéssel töltötte.
Gyer mekkorában elkapta a
skar látot, a szamárköhögést,
a rubeolát, a bárányhimlőt, a
mump szot, s középfülgyulla-
dástól, térdsérüléstől és bo-
kasüllyedéstől szenvedett.
Meg kellett operálni vakbél-
gyulladás miatt, s szemüveget
írtak fel neki, amelyet szinte

sohasem viselt a nyilvános-
ság előtt. Megfázás, man du -
lagyul ladás és „abnormális vi-
zeleti leletek” után köhögés,
súlyos bőrkiütés és komoly
súlyveszteség aggasztotta a
családot. 1933-ban eltávolí-
tották a manduláit, 1934-től
krónikus vastagbélgyulladás
gyötörte, melyet az orvosok
szteroidokkal kezeltek, s egye -
sek szerint ez is elősegíthette
Addison-kórjának kialakulá-
sát. Hepatitiszt és asztmát ka-
pott, allergiás lett a kutya-
szőrre, gerincbántalmai és
hátfájása miatt pedig fűzőt
kellett viselnie. Gyomorfe-
kélyt és húgyvezeték-gyulla-
dást kapott, majd prosztata-
gyulladást diagnosztizáltak
nála. Betegeskedései miatt sa-
játos fatalista mentalitást fej-
lesztett ki: belátta, hogy nem

fog sokáig élni, és rövid élet-
ébe igyekezett annyi élvezetet
belesűríteni, ameny nyit csak
lehetséges.

A
A DEMOKRATIKUS POLITIKA GYŐZELME, AZ
1830-AS ÉVEK ÓTA MÉG A LEGELŐKELŐBB
CSALÁDOKBÓL SZÁRMAZÓ POLITIKUSOK IS AZT
SZOKTÁK HANGSÚLYOZNI, HOGY UGYANOLYAN
EGYSZERŰ EMBEREK, MINT POLGÁRTÁRSAIK, ÉS
NEM SZÜLEIKNEK KÖSZÖNHETŐEN, HANEM
SAJÁT ERŐFESZÍTÉSEIK KÖVETKEZTÉBEN ÉRTEK
EL MAGASABB POZÍCIÓKAT A TÁRSADALOMBAN.
MINDAZON ÁLTAL NYILVÁNVALÓ, HOGY AZ
APÁK NÉPSZERŰSÉGE, VAGYONA ÉS POLITIKAI
KAPCSOLATRENDSZERE RENDKÍVÜLI MÉRTÉKBEN
ELŐSEGÍTHETI FIAIK KARRIERJÉT. JOHN F. KEN-
NEDY APJA NEM VOLT ELNÖK, CSAK EGY NAGY-
KÖVETI POSZTOT SIKERÜLT MEGSZEREZNIE,
MÉGIS ELSÖPRŐ ENERGIÁVAL TEVÉKENYKEDETT
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EGYIK FIÁT A FEHÉR
HÁZBA JUTTASSA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 35. ELNÖKE

JOHN F. KENNEDY
1961. JANUÁR 20.–1963. NOVEMBER 22.

Születés:
Brookline, Massachu-
setts, 1917. május 29.

Párt:
Demokrata Párt

Választási győzelem:
1960

Házastárs:
Jacqueline Lee Bouvier

(1929–1994)
Halál:

Dallas, Texas, 
1963. november 22. 

Oka:
Gyilkosság

JOHN F. KENNEDY74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Ã volt az Egyesült Államok egyik
legfiatalabb, legvonzóbb, legnép-
szerıbb és elsŒ katolikus elnöke. 

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™



A Harvard Egyetemen
(1936–1940) nem tanulmányi
teljesítménye, hanem barátsá-
gos, vidám személyisége tette
népszerűvé. Huszonhárom
éves korában jelent meg Why
England Slept? (Miért aludt
Anglia?) című könyve, mely-
ben a harmincas évek végé-
nek angol külpolitikáját ele-
mezte. Ez a szakdolgozata
volt, amelyet egy titkár és öt
gyorsíró segítségével készített
el. Apja átíratta beszéd írójával,
kiadatta, majd felvásároltatott
belőle harminc-negyvenezer
példányt, s így feljuttatta a
besztszellerlistákra. 

HÁBORÚS HŐS ÉS
BESZTSZELLERSZERZŐ
Kennedy 1941-ben szerelmes
lett a nála négy évvel idősebb
egykori dán szépségkirálynő -
be, Inga Arvad újságíróba,
akit az FBI azzal gyanúsított,
hogy náci kém. Feleségül akar -
ta venni, de apja hallani sem
akart egy nem katolikus, el-
vált asszonnyal kötendő há-
zasságról. Inkább elintézte,
hogy az orvosok katonai szol-
gálatra alkalmasnak nyilvánít-
sák nagybeteg fiát, s elküld-
jék a csendes-óceáni hadszín-
térre, a Salamon-szigetekre. 

Egy torpedóval felszerelt
jár őrhajó (PT) parancsnoka
lett, amelyet 1943. augusztus
1-jé nek éjszakáján egy japán
rom boló kettészelt. Két ka-
tona meghalt, Kennedy pe -
dig tíz bajtársával együtt egy
szigetre úszott, s a bennszü-
löttek segítségével sikerült
egy kókuszdióba vésett üze-
netet eljuttatniuk honfitársa-
ikhoz. A parancsnokot hatá-
rozottságáért és találékonysá-
gáért kitüntették – megvolt
tehát az a háborús hős tett,
amelyre politikai pályafutását
építhette. 1963-ban PT 109
címmel hollywoodi film is ké-
szült kalandjáról. Csak keve-
sen figyeltek fel arra a tényre,
hogy az egész háborúban ez
volt az egyetlen a meglehető-
sen mozgékony járőrhajók
közül, amelyet ilyen furcsa
baleset ért.

Kennedy a háborúban ma-
láriát kapott, nyombélfekély

miatt leszerelték, s 1944-ben
sikertelen porckorong-operá-
ción esett át. Háromszor is
feladták neki az utolsó kene-
tet (1947, 1951, 1954). 1947-
ben Addison-kórt állapítottak
meg nála. Az 1950-es évek-
ben ötödik ágyékcsigolyájá-
nak összeroppanása miatt
két szer is megműtötték. Bal
lába majdnem két centimé-
terrel rövidebb lett a jobbnál,
gerince nem hajlott, s nem
tudott segítség nélkül zoknit
húzni. Koleszterinszintje is
veszélyesen magas volt. Az
orvosi jelentések mégis azt
állították, hogy kitűnő egész-
ségnek örvend. Egészségi ál-
lapota hétpecsétes titok volt,
egyik asszisztense minden-
hová utána vitt egy gyógysze-
res táskát.

Kennedy egyáltalán nem
ké szült politikai pályára, a
sport és az újságírás jobban
érdekelte, bátyja halála után
azonban apjának minden am-
bíciója őrá irányult. „Én csi -
nál tam Jackből politikust –
mond ta az öreg Kennedy
1957-ben. – Én voltam az! Meg -
 mondtam neki, hogy Joe már
halott, és ezért neki köteles-
sége indulni a kongresszusi
választáson. Ő nem akarta.
Úgy érezte, nincs tehetsége
hozzá, és még mindig így érzi.
De megmondtam neki, hogy
meg kell tennie!” Kennedy így
vallott erről egyszer: „Állan-
dóan úgy érzem, hogy Papa
hátulról figyel engem!” 

A beteg fiatalember elké-
pesztő energiával látott mun-
kához, sok beszédet mondott,
apja pedig több százezer dol-
lárt költött a kampányára.
Előbb az Egyesült Államok
Képviselőházának tagja lett
(1947–1953), majd szemé-
lyes vonzerejének, fáradha-
tatlan kampányolásának és
apja pénzének köszönhetően
bejutott a Szenátusba (1953–
1960). Az öreg Kennedynek
már csak egy olyan asszonyra
volt szüksége, aki megfelelő
szenátorfeleség és First Lady
lesz a fia mellett. Ezt Jacque-
line Bouvier-ben találta meg.
Ő képviselte mindazt, ami az
újgazdag Kennedy családban

nem volt meg: az előkelősé-
get, kifinomultságot és mű-
veltséget. 1953. szeptember
12-én megrendezték „az év
esküvőjét”, amellyel az egész
ország figyelmét az ifjú párra
irányították. Újságírókat, film -
színészeket és vezető politi-
kusokat hívtak meg, az eskü-
vői misét a bostoni érsek ce-
lebrálta, az Ave Mariát egy
híres tenorista adta elő, a
pápa pedig áldását küldte. 

A Szenátusban Kennedy
nem határolódott el Joseph
McCarthy szélsőséges politi-
kai vádaskodásaitól, sőt, ő volt
az egyetlen demokrata szená-
tor, aki nem szavazott a meg-
rovására. McCarthy ugyan is a
család barátja volt, és népsze-
rűnek bizonyult Kennedy vá-
lasztói körében. A szenátor
úgy döntött, inkább újra egy
könyvvel válik híressé: 1956-
ban jelent meg Profiles in
Cou rage (Arcképek bátrak-
ról) című kötete, amelyben
az általa tisztelt politikusok-
ról írt életrajzokat. A könyv
gyorsan bestseller lett, ide-
gen nyelven is megjelent, s
Kennedy 1957-ben Pulitzer-
díjat kapott érte. Ma már tud-
juk, hogy az anyaggyűjtésben
négy történész, egy könyvtá-
ros, valamint apja egyik alkal-
mazottja segítette, a szöve-
get pedig Ted Sorensen, a sze -
nátor asszisztense és későbbi
beszédírója öntötte végleges
formába. Vajon Kennedy leg-
alább elolvasta? 

A HAJSZÁLON MÚLÓ
GYŐZELEM
Az 1956-os elnökjelölő kon-
vención kis híján alelnökje-
löltté választották, s ebből
ezt a következtetést vonta le:
„Mindössze négy óra munká-
val és maroknyi támogatóval
harminchárom és fél szava-
zat hiányzott ahhoz, hogy el-
nyerjem az alelnökjelölést…
Ha négy éven át keményen
dolgozom, biztosan meg tu -
dom szerezni az összes szava-
zatot.” Így is tett, több száz
beszédet mondott, beutazta
az országot, sok cikket írt,
gyakran fellépett a televízió-
ban, s személyes vonzerejé-

nek, valamint apja vagyoná -
nak és befolyásának köszön-
hetően 1960-ban (miután hét
állami előválasztáson győzel-
met aratott) elnökjelölt lett.
A délieket a texasi Lyndon B.
Johnson alelnökjelöltségével,
a feketéket pedig a bebörtön-
zött Martin Luther King sza-
badlábra helyeztetésével, il-
letve a polgárjogi vezető fe-
leségével folytatott telefon-
beszélgetéssel állították a
de mokrata párti jelölt mellé.

A kampány során sokan tá-
madták Kennedyt katolikus
vallása miatt, ő pedig egy szó-
noklatban válaszolt, melyben
kijelentette, hogy bármilyen
okból elfogadja a vereséget,
„de ha ezt a választást az
dönti el, hogy 40 millió ame-
rikait már keresztelője pilla-
natában megfosztanak attól
a lehetőségtől, hogy elnök le-
gyen, akkor az egész nemzet
lesz a vesztes a világ katoliku-
sai és nem katolikusai szemé-
ben, a történelem szemében
és saját népünk szemében!”
Kiváló szónok volt, szellemes,
ötletes, igazi karizmatikus
személyiség. A nők úgy ra-
jongtak érte, mint egy film -
sztárért, és még azzal a szo-
kásával is divatot teremtett,
hogy nem viselt kalapot. 

Nixonnal négy televíziós vi-
tában mérte össze erejét, s
bár a választást nem ez dön-
tötte el, a jó fellépésű, vonzó
férfi nagyobb sikert aratott
jobban felkészült, tapasztal-
tabb, de fáradtnak tűnő ellen-
felénél. A választást mégis mi-
nimális többséggel nyerte
meg: 34 226 731 népi szava-
zattal 34 108 157 ellenében.
Vagyis Kennedy 0,2%-kal több
népi szavazattal 303 elektori
szavazatot kapott, Nixon pe -
 dig 219 elektori szavazatot.

Kennedy kiváló beiktatási
beszédet íratott magának,
melyben arra kérte honfitár-
sait, „ne azt kérdezzék, mit
tehet értük az ország, hanem
azt, hogy mit tehetnek orszá-
gukért!” A nagyvállalkozók
megnyugtatására két repub-
likánust is miniszterré neve-
zett ki. Programjának az Új
határvidék (New Frontier) cí -
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met adta, arra utalva, hogy
ugyanolyan elszántságra van
szükség a társadalmi problé-
mák megoldásához, mint a
Vadnyugat meghódításához.
Kormányába a legtekintélye-
sebb egyetemekről és intéze-
tekből válogatta ki „a legjob-
bakat és legokosabbakat”. Fe-
lesége újradekoráltatta a
Fehér Házat, és a megszépí-
tett helyiségeket személye-
sen mutatta be a televízió-
ban. Fényes fogadásokat ren-
deztek a meghívott híressé-
gek, művészek és tudósok
számára. Az elnök népszerű-
sége egyre nőtt, amihez alig-
hanem az 1961-ben bekövet-
kező kisebb gazdasági vissza-
esés után meginduló fellen-
dülés is hozzájárult.

AZ IMÁZS ÉS A VALÓSÁG
A Kennedyről kialakított kép
azt sugallta, hogy az új elnök
egy végtelenül tehetséges, ta-
pasztalt, egészséges, idealista
fiatalember, aki arra törek-
szik, hogy „újra mozgásba
hozza Amerikát”, s harmoni-
kus házasságban éljen gyö-
nyörű feleségével. A valóság
azonban kissé eltért e képtől.
Kennedy valóban szeretetre
méltó volt, ötletes és szelle-
mes, fáradhatatlanul utazott
és szónokolt, s remekül kom-
munikált mind a sajtóval,
mind a választókkal. Ő volt
az első elnök, aki engedte,
hogy egyenes adásban közve-
títsék sajtótájékoztatóit. 

A külső ragyogás mögött
azonban egy minden ízében
pragmatikus politikus tevé-
kenykedett, akit elsősorban
saját és családja befolyásának
növelése érdekelt. Egyik öcs-
csét, Robertet igazságügy-mi-
niszterévé nevezte ki, másik
öccsét, Edwardot pedig be-
juttatta a Szenátusba. Se kép-
viselőként, se szenátorként
nem fűződött eredményes
törvénykezdeményezés a ne-
véhez, s pártvezérnek sem
vált be, mert a Demokrata
Párt vezetői csak egy felüle-
tes playboynak tekintették.
Súlyos és krónikus betegsé-
geit eltitkolta választói elől.
A választási hadjárat idején is-

merkedett meg a hírhedt Max
Jacobsonnal, a német szárma-
zású New York-i orvossal,
akit páciensei csak Varázsló
Max vagy Doktor Jóérzés né -
ven emlegettek. Az ő „kezelé-
sei” következtében 1961-re
feleségével együtt szinte am-
fetaminfüggő lett.

A magánéletben élvhajhász -
nak és önzőnek bizonyult. Fe-
leségét gyakran hagyta ma-
gára, koraszülése idején jacht-
kirándulásra ment a Földközi-
tengerre, és megalázó mó don
fűvel-fával csalta, call-girlök-
kel, titkárnőkkel, stewardes-
sekkel és színésznőkkel. Sze-
mélyzetét és titkosszolgála -
tának tagjait kerítésre hasz-
nálta fel, s öccsével, Roberttel
együtt meglehetősen vissza-
taszító módon kihasználták
az érzelmileg labilis és kiszol-

gáltatott Marilyn Monroe hi-
székenységét. Ráadásul Ken-
nedy másfél éven át viszonyt
tartott fenn Judith Exnerrel,
Sam Giancana maffiafőnök
szeretőjével, s nem izgatta,
hogy a szervezett bűnözés
ezzel meg is zsarolhatja kor-
mányzatát. A sajtó ebben a
korban még engedelmes cin-
kosnak bizonyult: nem ismer-
tette a vezető politikusok ma -
gánéletét, s nem tájékoztatta
a társadalmat sem az elnök
egészségügyi problémáiról,
sem felfokozott szexuális ét-
vágyáról.

MÉRSÉKELT SIKEREK
ÉS KUDARCOK
A kormányzat belpolitikai té -
ren kevés eredménnyel dicse-
kedhetett. Az elnök mérsé-
kelt és óvatos volt, nem bí-

zott a reformerekben. Nem
tudott bánni a Kongresszus-
sal sem, ahol a konzervatív de-
mokraták a republikánusok-
kal összefogva sok reformot
meggátolhattak, s Kennedy
nem akart sikertelennek
tűnni. Ráadásul a belügyek
nem is nagyon érdekelték.
Egyszer így szólt Nixonhoz:
„Csak a külügyek elég fontosak
ahhoz, hogy egy elnök foglal-
kozzon velük, ugye? Úgy értem,
olyan ügyekhez képest, mint
például Kuba, ki nem szarja le,
hogy a minimálbér egy dollár
tizenöt cent vagy egy dollár
huszonöt cent?” A milliomos
család sarja a je lek szerint el
sem tudta képzelni, milyen
sok ember számára bír jelen-
tőséggel ez a kérdés. 

Elnöksége első hónapjaiban
sok üzenetet küldött a Kong-
resszusnak, amelyekben tör-
vényeket sürgetett a gazda-
sági fejlődés meggyorsítása, a
környezetvédelem, az elsze -
gényedett régiók fejlesztése
és az adóreform érdekében.
A Kongresszus 1961-ben elfo-
gadta űrkutatási prog ramját
és az elmaradottabb területek
fejlesztésére irányuló intézke-
déseket. Felállították a nők
helyzetével foglalkozó elnöki
bizottságot is, s az elnök a
szövetségi hivatalokban meg-
tiltotta a nemi diszkriminá-
ciót. 1962-ben törvényt hoz-
tak a gyógyszergyártás szabá-
lyozásáról. Elfogadták a vé-
delmi és az európai országok
számára vámkedvezménye-
ket biztosító kereskedelem-
fejlesztési törvényt is. 1963-
ban az elnök aláírhatta a nők
számára egyenlő fizetést elő-
író törvényt, valamint a men-
tálisan sérültek központjait
fejlesztő törvényt.

1962 tavaszán Kennedy a
televízióban élesen bírálta az
acélipar irányítóit, akik az-
után emelték meg az árakat,
hogy a munkások lemondtak
a béremelésről: „Apám min-
dig azt mondta nekem, hogy
minden üzletember kurafi, de
mostanáig nem hittem el!” Az
üzletemberek egy része ez-
után S. O. B. (son-of-bitch, „ku -
rafi”, vagy son-of-business,
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„üzletfi”) feliratú kitűzőt vi-
selt, de a kormányzat nyomá-
sára végül újra csökkentették
az árakat. Az elnök elfogadta
a keynesi közgazdaságtan el-
veit, melyek szerint a rövid
távú költségvetési deficit ser-
kentheti a gazdasági fejlő-
dést. A személyi jövedelem -
adó és a vállalati adó csökken-
tésére vonatkozó törvényja-
vaslatát már csak halála után
fogadták el. 

A külpolitikában kudarcok
és félsikerek követték egy-
mást. 1961 márciusában Ken-
nedy létrehozta a Békehad-
testet. A következő húsz év -
ben mintegy 85 000 amerikai
végzett e kormányszerv támo-
gatásával oktatói munkát a
világ különböző országaiban.
1961 augusztusában aláírták
a latin-amerikai országokkal
a Szövetség a fejlődésért (Alli-
ance for Progress) elnevezésű
szerződést, amely többmilli-
árdos amerikai segélyt bizto-
sított az oktatás és a társa-
dalmi fejlődés támogatására.

Bár Kennedy tudta, hogy a
szovjetek nem előzték meg a

haditechnika terén az Egye-
sült Államokat, mégis növel -
te a hadikiadásokat és foly-

tatta a fegyverkezési versenyt.
Az Eisenhower-kormányzat
„tömeges megtorlás” elneve-

zésű stratégiáját elvetette, s
egyszerre fejlesztette a nuk-
leáris fegyvereket és a kisebb
konfliktusokban is bevethető
haderőket. Ezt nevezték a
„rugalmas reagálás” külpoliti-
kájának. Ahogy Kennedy meg -
fogalmazta: „Nem akarjuk,
hogy csak a megalázkodás
vagy a totális háború között
választhassunk.” 

1961. április 17-én a kubai
Disznó-öbölben a CIA által ki-
képzett kubai fegyveresek
száll tak partra, hogy meg-
döntsék Fidel Castro egyre
nyíltabban kommunista irány -
ba forduló kormányzatát. A
had műveletet még az előző
kormányzat készítette elő, de
Kennedy is egyetértett vele,
az utolsó percben mégis kor-
látozta az amerikai hadsereg
által nyújtható támogatást,
s ezzel az egész akciót ku-
darcra ítélte. 114-en elestek,
1189-en fogságba kerültek. 

Néhány hónap múlva Ken-
nedy Bécsben találkozott Nyi-
kita Szergejevics Hruscsovval,
a Szovjetunió párt- és állami
vezetőjével, aki így nyilatko-
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Az elsŒ elnök feleségét Lady Wa -
shingtonként emlegették, s egy
1838-as újságcikkben First Lady-
nek nevezték. Madison feleségé-
nek 1849-es temetésén Zachary
Taylor elnök említette az elhuny-
tat First Ladyként. Az éppen kor-
mányzó elnök (Lincoln) feleségét
a sajtóban elŒször 1863-ban ne-
vezték First Ladynek, az elneve-
zés azonban csak 1877-ben ter-
jedt el, Hayes elnök feleségé-
nek népszerısége miatt. 1911-ben
pedig nagy sikert aratott a szín-
házakban Charles Nirdlinger The
First Lady in the Land (Az ország
elsŒ hölgye) címı vígjátéka, amely
Dolley Madison személyiségét
idézte fel.  

A 20. században Kennedy fele-
sége, Jacqueline Lee Bouvier vált
a világszerte legismertebb és leg-
népszerıbb First Ladyvé. 1929-
ben született gazdag New York-i
családban, de apja tönkrement,

anyja új házasságot kötött, s mul-
timilliomos mostohaapja meg
sem említette Œt a végrendeleté-
ben. A vonzó és intelligens lányt
a mıvészettörténet érdekelte,
A párizsi Sorbonne-on eltöltött
év után a George Washington
Egyetemen két szemeszter alatt
végezte el a francia irodalom sza-
kot. 1947-ben a New York Journal
American címı újság Œt nyilvání-
totta az év elsŒbálozóinak „király-
nŒjévé”, és több száz lapban
megjelent a fényképe. 1951-ben
újságíróként helyezkedett el a
Washington Times-Herald címı
lap nál.

1953-ban elfogadta a szépsé-
ges kirakatbábu szerepét egy
ambiciózus politikus mellett. Tel-
jesen alárendelte magát a Ken-
nedy család érdekeinek, s en nek
fejében szabadon költekez he -
tett, minden számlát elküld -
hetett a család könyvelŒjének.

Miután férjét 1960-ban elnökké
választották, bebizonyíthatta,
hogy többre hivatott a férje mel-
lett mosolygó szépasszony sze-
repénél. Ã fejlesztette az ameri-
kai történelem sajátos múzeu-
mává a Fehér Házat, megfelelŒ
bútorzat, festmények és szobrok
beszerzésével. SzakértŒk egész
hadseregét mozgósította, isme-
retterjesztŒ albumot adatott ki,
és a megszépített helyiségeket
személyesen mutatta be a tele-
vízióban. 

FŒ feladata persze továbbra is
a Fehér Ház vendégeinek foga-
dása volt, de Œ arra törekedett,
hogy a kultúra és a tudomány hí-
rességeit is a Kennedy-kormány-
zat mellé állítsa. Minden államfŒt
és kormányfŒt meghódított, aki
a Fehér Házba látogatott, még az
Egyesült Államokat gyılölŒ Che
Guevara is kijelentette, hogy Œ az
egyetlen észak-amerikai, akivel

szívesen megismerkedne. De 
Gaulle úgy fogalmazott, hogy
„egy Maecenas tekintélyét biztosí-
totta a férje számára”.

ElképesztŒ népszerıségre tett
szert. Egész életében fényképé-
szek hada követte minden lé-
pését. „Kennedy csak az elnökünk
volt – jelentette ki a kormányzat
egyik alkalmazottja Washington-
ban –, felesége viszont a filmsztá-
runk!” A Fehér Ház sajtóirodájába
érkezŒ telefonhívások 90%-a vele
foglalkozott, még azt is számta-
lanszor megkérdezték, hogy há-
nyas cipŒt visel. 

Amikor férje meggyilkolása
(1963) után hozzáment a hatvan-
két éves görög milliomoshoz,
Arisztotelész Onassiszhoz, a nép-
szerıség csúcsairól a népszerıt-
lenség mélységeibe zuhant. Má-
sodik férje halála után a Viking
Kiadó szerkesztŒjeként sikerült új-
rakezdenie az életét.

Jacqueline Kennedy, vagyis teljes nevén Kennedy Onassis
volt az 1960-as évtized elején nem csak az Egyesült 

Államok, de a világ egyik legszebb, legdivatosabb
s leginkább körülrajongott asszonya. 
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zott róla: „Ez az ember na-
gyon tapasztalatlan, sőt, éret-
len.” Amikor augusztusban
Hruscsov megépíttette a ber-
lini falat, Kennedy nem pró-
bálta ezt megakadályozni, de
azért egy 1500 fős egység
Nyugat-Berlinbe küldésével
jelezte, hogy kiáll a városrész
mellett.

A HIDEGHÁBORÚ
FELFORRÓSODÁSA
A találkozó után Hruscsov
úgy fogalmazott, hogy ő bi-
zony „bedob egy sündisznót
Samu bácsi nadrágjába”. Meg
is tette: 1962 októberében
amerikai felderítőgépek je-
lentették, hogy a Szovjetunió
atomtöltetű rakéták kilövé-
sére alkalmas bázisokat épít
Kubában. Atomháborúval fe-
nyegető, súlyos nemzetközi
válság bontakozott ki. Az
ame rikai elnök számára ha-
talmas politikai megalázta-
tást és nemzetközi tekinté-
lyének elvesztését jelentette
volna, ha eltűri ezt a kihívást.
Kennedy úgy döntött, hogy
blokád alá vonja a szigetet, s
szovjet agresszió esetére sú-
lyos megtorlást helyezett ki-
látásba. Mind a NATO, mind
az OAS (Amerikai Államok
Szövetsége) tagállamai támo-
gatták az amerikai kormányt. 

Hruscsov felismerte, hogy
Kennedy komoly nyomás alá
került a Kongresszus részé-
ről, s ezúttal nem blöfföl,
ezért visszafordította a Kuba
felé haladó szállítóhajókat.
„Farkasszemet néztünk – je-
lentette ki Dean Rusk kül-
ügyminiszter –, és azt hiszem,
a másik fickó éppen pislogott
egyet.” Hruscsov azt is felis-
merte, hogy súlyos árat köve-
telhet a visszalépéséért és a
kubai bázisok felszámolásá-
ért. Kennedy nemcsak arra
tett ígéretet, hogy nem tá-
madja meg Kubát, s hagyja,
hogy Castro kommunista ál-
lamot építsen fel kilencven
mérföldre Miamitól, de arra
is, hogy kivonja rakétáit Tö-
rökországból. (Igaz, ez utób-
biakat a tengeralattjárók Po-
laris rakétái már feleslegessé
tették.) 

Még ellenfelei is elismer-
ték, hogy Kennedy felelősség-
teljes, óvatos, de határozott
döntéseket hozott a kubai ra-
kétaválság idején. A történé-
szek azonban arra is felhív-
ták a figyelmet, hogy ha nem
indítja meg a disznó-öbölbeli
akciót, s nem engedélyezi a
CIA kémkedési és szabotázs -
akcióit Kuba ellen, akkor
nem taszította volna Castrót
a szovjet vezetés karjaiba. 

A válság hatására 1963-ban
közvetlen telefonkapcsolatot
(„forró drótot”) létesítettek
Moszkva és Washington kö-
zött, majd aláírták a légi atom -
 kísérletek megszüntetéséről
szóló szerződést, az „atom-
csendegyezményt”. Kennedy
pedig 1963 júniusában Nyu-
gat-Berlinbe repült, ahol támo-
gatásáról biztosította a fallal
körülvett város lakóit: „Min-
den szabad ember, bárhol is
éljen, Berlin polgára, és ezért
mint szabad ember büszkén
mondom: Ich Bin ein Berliner!”
(Berlini vagyok!) Gesztusát ha-
talmas ünneplés fogadta.

Végzetesnek bizonyult vi-
szont, hogy Kennedy túlbe-
csülte a kommunista Észak-
Vietnam részéről fenyegető
veszélyt, és a hidegháború
egyik kulcsfontosságú csata-
terének tekintette Indokínát.
Elnöksége kezdetén ezer ame -
rikai tanácsadó volt Dél-Viet-
namban, ő pedig ezt a létszá-
mot 1963 végéig csaknem 17

ezerre emelte. Ez ahhoz nem
volt elegendő, hogy elvegye a
kommunista partizánok és
északi támogatóik harci ked-
vét, csak ahhoz, hogy lassan
hozzászoktassa őket a hábo-
rúhoz és a gerilla-hadviselés-
hez. A CIA legalább 200 ezer
katona azonnali mozgósítását
javasolta, Kennedy azonban
nem hallgatott a szakértőkre.
Abban bízott, hogy a dél-viet-
nami hadsereg csekélyebb
amerikai segítséggel is képes
lesz megvédeni országát. 

Hosszan elhúzódó, véres
háborút indított meg, mert
nem a teljes erőbedobással
kivívott azonnali győzelemre
törekedett, hanem a mielőb -
bi politikai megoldásban re-
ménykedett. Semmi alapja
nincs viszont annak a legen-
dának, hogy halála előtt az
amerikai csapatok visszavo-
nását tervezte. Külügyminisz-
tere nem tudott efféle törek-
véséről. Mindössze ezer, főleg
építkezéssel foglalkozó kato-
nát rendelt vissza 1963 végé -
re, akikre már nem volt szük-
ség, s akiknek később mások
léptek a helyébe. A követke -
ző, elnökválasztási évben
Kennedy aligha indítványoz -
ta volna a kivonulást Viet-
namból, mert ezt egyelőre az
amerikai közvélemény sem
követelte tőle, és családja fér-
fias, harcias hagyományaihoz
sem illett volna a vereség be-
ismerése. 

SZEGREGÁCIÓS CSAPDA
A polgárjogi mozgalmak ve-
zetői támogatást reméltek az
elnöktől, s folytatták az úgy-
nevezett „szabadságutazáso-
kat” (freedom rides). Vagyis
busszal délre utaztak, ahol til-
takoztak az állomásokon ta-
pasztalható szegregáció (a fe-
keték elkülönítése) ellen. Más -
hol „beüléseket” (sit-ins) ren-
deztek, vagyis nyilvánosan
megszegték a faji elkülönítés
előírásait. A fajgyűlölők szer-
vezetten rájuk támadtak, s a
véres incidensek egyre soka-
sodtak. A gyilkosokat megfé -
lemlített tanúk vagy fehér es-
küdtszékek segítségével men-
tették fel. 

Kennedy – Robert Dallek
megfogalmazásával – inkább
politikai, mint erkölcsi okok-
ból érdeklődött a polgárjogok
iránt. Nem akarta elveszíteni
a déli fehérek támogatását, s
ezért fajgyűlölő személyisége-
ket nevezett ki négy déli kerü-
leti bíróság élére. Amikor afri-
kai diplomaták panaszkodtak,
hogy az országúti éttermek-
ben nem szolgálják ki őket,
azt üzente nekik, hogy közle-
kedjenek repülővel. 

1961-ben kormánya létre-
hozta ugyan az egyenlő mun-
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„Ich Bin ein Berliner!”
Kennedy Berlinben Willy Brandt 

és Konrad Adenauer vendégeként
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kaalkalmak bizottságát, a
Hruscsovval való találkozó
idején mégis arra kérte a pol-
gárjogi mozgalmak vezetőit,
hogy a nemzeti egység de-
monstrálása érdekében „hűt-
sék le kissé” követőik buzgal-
mát. Azt a választ kapta,
hogy százötven éve hűtik, s
ha folytatják, félő, hogy telje-
sen befagy. Mivel megválasz-
tása idején azt ígérte, hogy
„egyetlen tollvonással” meg-
szünteti a diszkriminációt az
állami lakások elosztásánál, a
csalódott aktivisták egyre
több töltőtollat küldtek neki
a Fehér Házba. Az elnök azon-
ban csak az 1962-es képvise-
lői és szenátori választások
után tett óvatos lépéseket az
ügyben. 

A Kennedy fivérek előbb al-
kudozni próbáltak a színfalak
mögött a szegregációt támo-
gató déli politikusokkal. 1963
áprilisában azonban az egész
ország döbbenten figyelte a
televízió képernyőjén, milyen
kegyetlenül bánnak az alaba-
mai Birminghamben a ható-
ságok a felvonulókkal. Ország -
szerte tiltakozó tüntetésekre
került sor, s a történtek már
Kennedyt is felháborították.
Júniusban bejelentette, hogy
támogatja a mozgalmat, és
polgárjogi törvényjavaslat ké-
szítésére szólította fel kormá-
nyát. 1963. augusztus 28-án
mintegy 250 ezer tüntető vo-
nult fel Washingtonban a tör-
vényjavaslat támogatására, s
Martin Luther King a Lincoln-
emlékműnél mondta el leghí-
resebb beszédét. A Kongresz-
szus liberálisai azonban szo-
morúan állapították meg,
hogy a tüntetés egyetlen sza-
vazattal sem biztosított több
támogatást a törvényjavaslat-
nak. James T. Patterson sze-
rint „Kennedy felszította a li-
berálisok elvárásait, de nem
sikerült megtörnie a konzer-
vatív koalíció szilárd hatal-
mát a Kongresszusban”. 

A DALLASI GYILKOSSÁG
1963 őszén Texasba utazott,
hogy előkészítse a következő
évi elnökválasztási kampá-
nyát. November 22-én Dallas-

ban két halálos lövés érte
nyitott autójában a Dealey
Plazán, és fél óra múlva a
Parkland Memorial Kórház-
ban meghalt. A gyilkosság kö-
rülményeit alaposabban meg-
vizsgáló, különböző nemzeti-
ségű történészek napjainkra
valamennyien egyetértenek
abban, hogy a merényletet
Lee Harvey Oswald követte
el. A zavaros fejű, 24 éves fia-
talember egy látványos gyil-
kossággal akart bosszút állni
sikertelen életéért.

Kennedy életrajza ismere-
tében hiába keressük a ma-
gyarázatot az 1963. novem-
ber 22-i gyilkosságra. Arra tö-
rekedett, hogy 1964-ben újra
megnyerje a választásokat, s
ezért jó kapcsolatokat pró-
bált fenntartani az amerikai
társadalom valamennyi gaz-
dasági, társadalmi, politikai,
etnikai és regionális csoport-
jával. Az éles konfliktusok
elől kitért, mindig kompro-
misszumra törekedett, nem
akarta sietve befejezni a viet-
nami háborút, a sokat emle-
getett „katonai-ipari komple-
xum” képviselői elégedettek
lehetettek a fegyverkezési
verseny folytatódásával, a pol-
gárjogi mozgalmakat pedig
támogatás helyett inkább le-
csendesíteni próbálta. Ugyan
miért kellett volna bármelyik
szervezett érdekcsoportnak
gyilkossággal félreállítania
ezt a pragmatikus politikust
az útból?

Kennedy körül sajátos mí-
tosz alakult ki: korai halála
miatt túlértékelték korábbi
teljesítményét, s az ameri -
kaiak egy része azt hangoz-
tatta, hogy ha életben ma rad,
el lehetett volna kerülni a
hatvanas évek politikai válsá-
gait. Ezt azonban semmi sem
valószínűsíti. 

Ha John Fitzgerard Ken-
nedyt nem ölik meg, vélhető-
leg nem tudott volna annyi
szociális és polgárjogi tör-
vényt elfogadtatni, mint a
kongresszusi politizálás mód-
szereit sokkal jobban ismerő
utóda, Johnson, a vietnami
háború pedig valószínűleg
ugyanúgy zajlott volna le.
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ár ifjúkorában sem
érdekelte más, mint
a politika. A szegény

texasi család csak egy jelen-
téktelen, vidéki tanárképző
iskolába tudta beíratni a
nagydarab, erős, hangos és
barátságos fiút, aki ezért éle -
te végéig kisebbrendűségi ér-
zésekkel küszködött. „Kerü-
lőúton”, egy kongresszusi
képviselő titkáraként (1931–
1934) jutott be a washing-
toni politikai körökbe, ahol
elképesztő munkabírásának
köszönhetően előbb egy mun -
kaügyi segélyszervezet texa -
si irodájának igazgatói állá-
sát szerezte meg (1935–
1937), majd sikerült demok-
rata párti képviselővé (1937–
1949) és szenátorrá válasz-
tatnia magát (1949–1961).  

Lincoln óta senki sem tett
többet a polgárjogok érdeké-
ben, és senki sem támogatta
jobban a társadalom hátrá-
nyos helyzetű csoportjait,
mint ez a bárdolatlannak tar-
tott texasi. A mindenki szá-
mára bőségen és szabadsá-
gon alapuló „nagy társada-
lom” megvalósítását tűzte ki
célul kormányzata elé, és sa-
játos megfogalmazással élve
„hadat üzent a szegénység-
nek”. A hátrányos helyzetű
fia talok számára létrehozat -

ta a Gazdasági Lehetőségek
Hivatalát (1964), a Medicare
program egészségügyi bizto-
sítást nyújtott a legidőseb-
beknek, a Medicaid pedig or-
vosi ellátásban részesítette a
szegényeket (1965). 

A vízminőségi (1965), a víz -
tisztaság helyreállítását elő-
író (1966), az autók gázkibo-
csátását szabályozó légtiszta-
sági (1965) és a légminőségi
(1967) törvénnyel jelentős
előrelépés történt a környe-
zetvédelem területén. A meg -
felelő csomagolás és címké-
zés (1966) törvénye, vala-
mint az 1967-es hústörvény
a fogyasztók védelmét szol-
gálta, a nemzeti közlekedés-
biztonsági és az autósztráda-
biztonsági (1966) törvény a
közlekedőkét. 

Több milliárd dollárt bizto-
sított az alacsony jövedel-
műek iskoláinak fejlesztésére
(1965), a helyi közösségeknek
szolgáltatásokat nyúj tó egye-
temeknek (1965), a könyvtá-
rak fejlesztőinek s a nehézsé-
gekkel küszködő főiskolák-
nak. A XXIV. alkotmánykiegé-
szítés (1964) kimondta, hogy
annak is van választójoga,
aki nem tud adót fizetni. 

Az 1964-es polgárjogi tör-
vény megtiltotta a faji disz-
kriminációt a munkahelye-
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ken, a szállodákban, az étter-
mekben és más nyilvános lé-
tesítményekben, s lehetővé
tette az iskolai szegregáció
teljes felszámolását. Az 1965-
ös szavazati jogok törvénye
lehetővé tette a diszkriminá-
ció által sújtott kisebbségek-
nek politikai jogaik gyakorlá-
sát. Johnson nevezett ki első-
ként afroamerikait a kabi-
netbe és a Legfelsőbb Bíróság
tagjai közé. Az 1968-as pol-
gárjogi törvény büntetést írt
elő a törvény megszegői szá-
mára, meghatározta az indi-
ánok jogait, s betiltotta a
diszkriminációt a lakóhe-
lyek eladásánál vagy bérbe -
adásánál. 

Amikor pedig az elnök 1965.
március 15-én a polgárjogi
mozgalom leghíresebb dalát
és jelszavát idézte fel a Kong-
resszus előtt („We Shall Over-
come…”), Martin Luther King
örömében sírva fakadt a tele-
vízió előtt. Az amerikai ak egy
rövid időre úgy érezték, hogy
olyan elnökük van, aki min-
dent megtesz a szegények és
a kisebbségek támogatására. 

Johnson elnökségét a viet-
nami háború tette tönkre.

Abban reménykedett, hogy
ha Kennedy külpolitikáját
folytatja, támogatni fogják
belső reformjait. Csakhogy Vi-
etnamban korrupt és gyenge
kormányzatok követték egy-
mást, ő pedig egyre több ka-
tonát küldött a véres és ke-
gyetlen háborúba. Nem sike-
rült ellenfeleit tárgyalóasztal-
hoz ültetni, s az amerikai
társadalommal sem tudta
megértetni és elfogadtatni a
háborús célokat. 

Felerősödtek a háborúelle-
nes mozgalmak, és százezres
tüntetéseken skandálták az
elnököt gyalázó jelszavakat.
A feketék polgárjogi moz-
galma a hatvanas évek köze-
pén egyre erőszakosabbá
vált, és több városban is
véres zavargások törtek ki,
pedig Johnson törvényalko-
tói programjának nagy sze-
repe volt abban, hogy a fe-
kete családok egyharmadá-
nak sikerült felemelkednie a
középosztály soraiba.

Népszerűsége oly rohamo-
san csökkent, hogy 1968. már -
cius 31-én a televízióban beje-
lentette: leállítja a csapatszál-
lításokat, és nem indul az el-
nökválasztáson. Még csak el
sem ment a Demokrata Párt
elnökjelölő konvenciójára.
Szomorú szavakkal foglalta
össze kudarcának magyaráza-
tát: „Én szúrtam el. Kezdettől
tudtam, hogy ha elhagyom
azt az asszonyt, akit igazán
szerettem, a nagy társadal-
mat, hogy harcoljak azért a
szajháért, a háborúért […],
akkor mindent elveszíthetek
otthon. Minden reményemet
[…] minden álmomat.” 
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Ő VOLT A 20. SZÁZAD LEGTEVÉKENYEBB HI-
VATÁSOS POLITIKUSA. ALIGHA VOLT NÁLA AK-
TÍVABB POLITIKUS WASHINGTONBAN. A PAR-
LAMENTI TAKTIKA MESTEREKÉNT RENDKÍVÜLI
RÁBESZÉLŐKÉPESSÉGGEL RAGADTA KARON, VE-
REGETTE HÁTBA, AKIT MEG AKART GYŐZNI, ÉS
ADDIG TORNYOSULT FÖLÉ SZÁZKILENCVEN EGY
CENTIMÉTERES MAGASSÁGÁVAL, AMÍG AZ IL-
LETŐ EL NEM FOGADTA ÁLLÁSPONTJÁT. EZT
NEVEZTÉK JOHNSON-KEZELÉSNEK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 36. ELNÖKE

LYNDON B. JOHNSON
1963. NOVEMBER 22.–1969. JANUÁR 20.
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1960-ban Kennedy azért jelöl-
tette alelnökének Johnsont,
hogy biztosítsa a déli demok -
raták támogatását. Johnson 
Kennedy meggyilkolása 
napján, 1963. november 22-én
Dallasban a véres ruhát viselŒ
Jacqueline Kennedy mellett
tette le az esküt az elnöki 
repülŒgép, az Air Force One
fedélzetén.
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Születés:
Stonewall, Texas,

1908. augusztus 27.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:
1960 (alelnökként),

1964
Házastárs:

Claudia Alta Taylor
(1912–2007)

Halál:
San Antonio, Texas,

1973. január 22. 
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szegény családból szár-
mazó fiúnak kiváló kö-
zépiskolai eredményei

alapján a Harvard és a Yale
Egyetem is ösztöndíjat kínált.
A család azonban nem volt
képes előteremteni a pénzt
az utazás és a szállás finanszí-
rozásához. Az ügyetlen, ma-
gányos, de rendkívül törekvő
fiatalember ezért a kvéker
Whittier College-ben, majd a
Duke Egyetem Jogi Iskolájá-
ban végezte tanulmányait.

A világháborúban a haditen-
gerészetnél szolgált. A Kon g -
resszus képviselőjeként
(1947–50) azzal vált híressé,
hogy a Képviselőház Amerika-
ellenes tevékenységet vizs-
gáló bizottságának tagjaként
leleplezte Alger Hisst, a Roo-
sevelt-kormányzat tekintélyes
tisztviselőjét, aki információ-
kat szolgáltatott az amerikai
kommunistáknak. Nixont
ettől kezdve a demokraták és
a liberálisok afféle radikális an-
tikommunistának tekintették.
Szenátorként (1951–53) fi-
gyeltek fel rá a Republikánus
Párt országos vezetői, akik
1952 tavaszán felkínálták neki
az alelnökjelöltséget Eisen -
hower oldalán. 

Alelnökként (1953–61) ala-
pos külpolitikai ismeretekre
tett szert, de mivel Eisen -
hower a mindennapos vi-
szálykodástól távol álló, hős
hadúr szerepét játszotta, alel-
nöke lett a „pofozógép”, min-
den ellenséges támadás cél-
pontja. 1956-ban ő nevezte el
Hruscsovot „budapesti mé-
szárosnak”, s az ausztriai An-
dauban meglátogatta a ma-
gyar menekülteket.

1960-ban vereséget szen -
vedett az elnökválasztáson,
1962-ben pedig a kaliforniai
kormányzóválasztáson. Úgy
tűnt, végleg kihullott a poli-
tikai életből. Az 1968-as za-
vargások és tüntetések ide-
jén viszont a választók sze-
mében Nixon a régi értékek
megtestesítőjének, a stabil
és békés Eisenhower-kor-
mányzat képviselőjének, a
nyugalom sziklájának tűnt
egy őrült világban. Stabili-
tást, rendet, nyugalmat és
„becsületes békét” ígért.

Ő volt a 20. század egyik
legliberálisabb republikánus
elnöke. Felgyorsította az isko-
lák szegregációjának felszá-
molását, az ő javaslatára
szüntették meg a sorozást
(1971) és építették ki a hiva-
tásos hadsereget. Kiterjesz-
tette a nemzeti parkok terü-
letét, környezetvédelmi ügy -
nökséget alapított (1970), s
intézkedéseivel lefektette az
1970-es évek életminőség-
forradalmának alapjait. Meg-
indíttatta a Háború a rák
ellen elnevezésű orvosi prog-
ramot, s megnégyszerezte a
művészetek szövetségi támo-
gatását. A szervezett bűnö-
zést kontrolláló törvénnyel le-
sújtottak az alvilágra, és tör-
vényt hoztak a kábítószer-ke-
reskedelem ellen (1970). A
fogyasztási termékek bizton-
sági törvényével (1972) kitil-
tották a veszedelmes árucik-
keket a piacról. 

Ekkor érett be a Kennedy
által megindított űrprogram:
1969. július 20-án Neil Arm -
strong amerikai űrhajós a
Hold ra lépett. A XXVI. alkot-
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A
AZ EGYKORI KÉPVISELŐ, SZENÁTOR ÉS ALELNÖK
KORA EGYIK LEGTEHETSÉGESEBB ÉS LEGTAPASZ-
TALTABB POLITIKUSA VOLT. BEFEJEZETT EGY HÁ-
BORÚT, MEGÚJÍTOTTA A NEMZETI KAPCSOLATOK
RENDSZERÉT, ÉS MÁSODIK VÁLASZTÁSÁN EL-
SÖPRŐ GYŐZELMET ARATOTT. MÉGIS Ő VOLT
AZ EGYETLEN ELNÖK, AKINEK MEGALÁZOTTAN
KELLETT TÁVOZNIA HIVATALÁBÓL. 1990-BEN
RONALD REAGAN ÍGY BESZÉLT RÓLA: „NEM TAR-
TOM TÚLZÁSNAK AZT ÁLLÍTANI, HOGY A VILÁG
JOBB ÉS BIZTONSÁGOSABB HELLYÉ VÁLT RI-
CHARD NIXON JÓVOLTÁBÓL.” AZ AMERIKAIAK
TÖBBSÉGÉNEK SZEMÉBEN AZONBAN MINDMÁIG
NEM SIKERÜLT REHABILITÁLNI ŐT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 37. ELNÖKE

RICHARD NIXON
1969. JANUÁR 20.–1974. AUGUSZTUS 9.

Születés:
Yorba Linda, Kalifornia,

1913. január 9.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1968, 1972
Választási vereség:

1960
Házastárs:

Thelma Catherine Ryan
(1912–1993)

Halál:
New York City, New

York, 1994. április 22.
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York, 1994. április 22.
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A 20. században a háborúk és
gazdasági válságok hatására az
elnöki hatalom szinte folyama-
tosan erŒsödött. A személyzet
létszáma megnövekedett, vala-
mennyien az elnöknek köszön-
hették hivatalukat, ezért sze-
mélyes hıséget éreztek iránta.
A számtalan ügynökség és hiva-
tal olykor a minisztériumok

funkcióit is átvette, a média
soha nem látott népszerıséget
és támogatottságot biztosítha-
tott egyes elnököknek, akik a
társadalmi egyetértésre hivat-
kozva nagyobb hatalmat gya -
korolhattak, mint amekkorát
az alkotmány biztosított szá-
mukra. Arthur M. Schlesinger
amerikai történész 1973-ban

publikált könyvében az ilyen kor-
mányzatot nevezte „császá ri el-
nökségnek”. 

Mások viszont azt hangsúlyoz-
ták, hogy az elnök hatalma ugyan
megnövekedett, de nem változ-
tathatja meg az alkotmányt,
egyes szövetségi ügynökségek in-
kább korlátozzák, mint növelik ha-
talmát, s a modern média a tilta-

kozást is megkönnyíti az esetle-
ges alkotmánysértések ellen.
A vietnami háború és a Water-
gate-botrány pedig mélységes
gyanakvást ébresztett a társada-
lomban valamennyi elnök iránt.
Bár soha nem látott hatalomra
tettek szert, az amerikai társada-
lomban is megnŒtt a készség e
hatalom ellenŒrzésére. 



mánykiegészítéssel 21 évről
18 évre szállították le a szava-
zati korhatárt (1971). Az inf-
láció 2,7%-ra csökkent, a GDP
6,3%-kal, a reáljövedelem 4%-
kal növekedett Nixon elnök-
sége idején, az adók pedig át-
lagosan 20%-kal csökkentek.

Külpolitikai céljait így fo-
galmazta meg: „Amerika nem
képes és nem is akar a világ
szabad nemzetei védelmének
érdekében minden tervezetet
kialakítani, minden progra-
mot felvázolni, minden dön-
tést és vállalkozást végrehaj-
tani. Csak ott fogunk segíteni,
ahol erre ténylegesen szükség
van, és ahol ez érdekünkben
áll.” Ezt nevezték Nixon-elv-
nek. Ehhez azonban előbb be
kellett fejezni a vietnami há-
borút, amelynek elhúzódása
elvonta a figyelmet Nixon va-
lamennyi bel- és külpolitikai
sikeréről. Ő rendelte el az
észak-vietnami hadsereg
kam bo dzsai bázisainak bom-
bázását. De alábecsülte intéz-
kedéseinek belső hatását: az
egyetemeken tömeges meg-
mozdulásokra került sor.

Nixon legjelentősebb külpo-
litikai kezdeményezése 1972-
es pekingi látogatása volt.
Ezzel nemcsak egy negyedszá-
zados ellenségeskedésnek ve-
tett véget, és új, nagy fontos-
ságú nemzetközi kapcsolat-
rendszert épített ki, de a nem-
zetközi hatalmi egyen súlyt is
stabilizálta. Kínai látogatá -

sával sikerült felgyorsítania
a Szovjetunióval folytatott
fegyverzetkorlátozási tár -
gyalásokat. 1972 májusában
Moszk vába utazott, és Brezs-
nyevvel aláírta a hadászati ra-
kétarendszerek korlátozásáról
szóló megállapodást (SALT–1).

Az újságírókkal egyre job-
ban elmérgesedett a viszo-
nya, elnöki tanácsadói infor-
mációkat kezdtek gyűjteni
politikai ellenfeleirő l , és
Nixon elkövette azt a hibát,
hogy nem állította le őket.
Még egy szivárogtatással gya-
núsított tisztviselő pszicho -
analitikusához is betörtek
1971 augusztusában, és do-
kumentumokat keresve fel-
forgatták az irodáját.

1972-ben Nixon elsöprő
győzelmet aratott az elnökvá-
lasztáson. Az amerikaiak
„csendes többsége” a hangos
kisebbség minden megmoz-
dulása ellenére támogatta az
elnököt. Ennél is nagyobb
siker volt, hogy sikerült „a tár-
gyalóasztalhoz bombázni” az
észak-vietnami vezetést. 1973.
január 27-én Párizsban aláír-
ták a fegyverszüneti egyez -
ményt a két Vietnam és az
Egyesült Államok között. Az
1973-as arab–izraeli háború
idején Nixon határozottan Iz-
rael védelmére kelt. Hetven-
két órán belül légi hidat léte-
sített, amelyen harminckét
nap alatt több mint napi 1000
tonna katonai felszerelés ju-

tott el a végveszélybe kerülő
zsidó állam területére.

A Watergate-ügy azonban
elhomályosította az elnök va-
lamennyi sikerét, és egész po-
litikai pályafutását tönkre-
tette. 1972. június 17. hajna-
lán lehallgatókészülékekkel
felszerelt betörőket fogtak el
a Demokrata Párt országos
bizottságának főhadiszállá-
sán, a washingtoni Watergate
elnevezésű irodakomplexum-
ban. Egyikükről kiderült,
hogy az Elnök Újraválasztási
Bizottságának alkalmazottja.
Nixon semmit sem tudott a
betörésről, de elkövette azt a
rettenetes hibát, hogy fedez -
ni próbálta a tetteseket, nem
pedig megtalálni és meg bün -
tetni őket. Áldását adta az
igazságszolgáltatási eljárás
akadályozására.

A Kongresszus demokratái
azonban ekkor már meg vol-
tak győződve arról, hogy az
elnöki hatalom túlságosan
megnövekedett az utóbbi
években. „Császári elnökség-
ről” beszéltek, és a Szenátus
elnöki kampánytevékenysé-
get vizsgáló bizottsága (ame-
lyet hamarosan csak Water-
gate-bizottságnak neveztek)
1973 februárjától hozzálátott
a történtek feltárásához. Ősz-
szel az újságok már minden
idők legsúlyosabb alkotmá-
nyos válságáról cikkeztek,
egyre többen követelték,
hogy helyezzék vád alá az el-

nököt, a Time magazin pedig
lemon dásra szólította fel.
A hazugságok, az igazságszol-
gáltatás akadályozása, a bizo-
nyítékok visszatartása, az
igazságügyi tisztviselők elbo-
csátása, a pénzügyi szabályta-
lanságok együttesen meg-
semmisítő ha tást gyakorol-
tak. Nixon 1974. augusztus 9-
én lemondott. 

A bukott politikus lelkileg
és fizikailag is összeomlott,
tüdejében vérömleny keletke-
zett, és hónapokig kórház-
ban kezelték. Utóda, Gerald
Ford elnöki kegyelemben ré-
szesítette. Az amerikaiak
többségének szemében azon-
ban mindmáig nem sikerült
rehabilitálni, és igen sokan őt
tartják az Egyesült Államok
legrosszabb elnökének.

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 69

„Kemény munkával, önfegyelemmel
és versenyszellemmel pótoltam

a természetes géniusz hiányát” – 
állapította meg Nixon. A verseny-

szellem egész életét meghatározta:
kemény, feszült, rengeteget 

dolgozó, belsŒ bizonytalanságát
harciassággal kompenzáló politikus

lett. A támadásokra nem a maga-
biztos, sikerhez szokott egyénisé-
gek nyugalmával reagált, hanem

a hátrányos helyzetén csak görcsös
erŒfeszítések árán felülkerekedŒ,

bizonytalan és népszerıtlen ember
megkeseredettségével.
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övid elnökségét a bi-
zalmi és gazdasági vál-
sággal való küszködés

keserítette meg. A társadalom
felháborodással fogadta a
Nixon számára biztosított el-
nöki kegyelmet, s korrupt al-
kuval vádolta az el nököt. Az
infláció és az egyre erősödő
gazdasági válság ellen Ford a
hagyományos eszközökkel, a
kormány költekezésének visz-
szafogásával és a költségveté -
si egyensúly helyreállításával
próbált küzdeni. Konfliktusa
ezért állandósult a Kongresz-
szus demokrata párti többsé-
gével. Ráadásul egy hónapon
belül, 1975 szeptemberében
két zavaros fejű asszony is
megpróbálta agyonlőni.

Ford folytatni kívánta az
enyhülés folyamatát, s a kom-
munista rendszerek liberalizá-
lódásának reményében 1975-
ben aláírta Helsinkiben az
európai biztonsági és együtt-
működési értekezlet záróok-
mányát. Ellenfelei azzal vá-
dolták, hogy ezzel elfogadta
Ke let-Európa szovjet meg-
szállását. Az amerikai társa-
dalomnak pedig elege lett a

külföldi beavatkozásokból.
A Kongresszus nem szavazta
meg sem a Törökországnak,
sem a Dél-Vietnamnak ígért
támogatást, s csökkentette
az Angolának nyújtott se-
gélyt is.

Az Egyesült Államok viet-
nami és kambodzsai szövet-
ségeseinek vereségét (1975)
a világ az Egyesült Államok ve-
reségének tekintette. En nek
ellensúlyozására  Ford elren-
delte a kambodzsai kommu-

nisták által elfogott Mayaguez
nevű amerikai hajó harminc-
kilenc tengerészének fegyve-
res kiszabadítását (1975). Az
akció negyvenegy katona éle -
tébe került.

A média egyre kíméletle-
nebb módon tette közzé az
elnök valamennyi szerencsét-
len gesztusát, s afféle ügyefo-
gyott, csetlő-botló figurának
tüntette fel az ország leged-
zettebb, legkisportoltabb s
leghosszabb életű elnökét.
Ford csak nehézségek árán
kapta meg pártja támogatá-
sát az 1976-os elnökválasztá-
son – a határozottabb veze-
tésre vágyakozó társadalom
támogatását azonban nem si-
került biztosítania.

Nem választási ígéreteinek,
személyes vonzerejének vagy
a kampányára fordított össze-
geknek köszönhetŒen lett a
világ vezetŒ nagyhatalmának
állam- és kormányfŒje, hanem
pusztán azért, mert mindenki
megbízható, tisztességes 
embernek tartotta.
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R
Ő VOLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ ELNÖKE,
AKI A HIVATALT NEM VÁLASZTÁS ÚTJÁN NYERTE
EL. A KÉPVISELŐHÁZBAN TÖLTÖTT HOSSZÚ IDŐ
ALATT AZT MONDTÁK RÓLA, HOGY CSAK RIVÁLI-
SAI VANNAK, ELLENSÉGEI NINCSENEK, S MR. NICE
GUY (JÓFIÚ ÚR) NÉVEN EMLEGETTÉK. 1973-BAN
SPIRO AGNEW, NIXON ALELNÖKE KORRUPCIÓS
VÁDAK MIATT LEMONDÁSRA KÉNYSZERÜLT, ÉS A
XXV. ALKOTMÁNYKIEGÉSZÍTÉS ÉRTELMÉBEN AZ
ELNÖK JELÖLHETTE KI UTÓDÁT. NIXON FORDOT
VÁLASZTOTTA, MERT ÚGY VÉLTE, HOGY A BARÁT-
SÁGOS, BECSÜLETES, TEKINTÉLYES, MÉRSÉKELT RE-
PUBLIKÁNUS POLITIKUS EGYARÁNT ELFOGADHATÓ
LESZ MINDKÉT PÁRT SZÁMÁRA. AMIKOR PEDIG A
KÖVETKEZŐ ÉVBEN MAGA NIXON IS LEMONDÁSRA
KÉNYSZERÜLT, FORD BEKÖLTÖZHETETT A FEHÉR
HÁZBA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 38. ELNÖKE

GERALD R. FORD
1974. AUGUSZTUS 9.–1977. JANUÁR 20.

Születés:
Omaha, Nebraska,
1913. július 14.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
–

Választási vereség:
1976

Házastárs:
Elizabeth Ann Bloomer

(1918–2011)
Halál:

Rancho Mirage, Kali-
fornia, 2006. dec. 26. 
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politikai pártok termé-
szetesen már Washing-
ton kormányzata ide-

jén kialakultak, a politikusok
többsége azonban úgy tekin-
tett rájuk, mint múlékony
anomáliákra, a köztársaság
gyermekbetegségeire, ame-
lyek idővel meg fognak szűn 
ni. Az 1815-ös háborút kö-
vető nacionalista közhangu-
lat és gazdasági fellendülés
idején a Föderalista Párt las-
san felbomlott, egyes hívei
csatlakoztak a republikánu-
sokhoz, és úgy tűnt, a pártvi-
szályok hamarosan teljesen
eltűnnek majd. Egy bostoni
újságíró ezért a „jó érzések
korának” nevezte el ezt a kor-
szakot. Az 1819-es gazdasági
válság azonban újra kiélezte
a regionális és osztályellenté-
teket. A (Jeffersoni) Republi-
kánus Párt előbb két frakci-
óra bomlott, a demokrata re-
publikánusok és a nemzeti
republikánusok csoportjára,
majd a Demokrata és a Whig
Párt kialakulásával újra hely-
reállt a kétpártrendszer. 

De mindig akadtak olyan
független szellemiségű vagy
csak a washingtoni politikai

körökön kívül álló személyisé-
gek, akik nem követték hűen
a pártok által kijelölt utakat.
A katonatiszteket már hivatá-
suknál fogva is úgy lehetett
feltüntetni, mint akik a pár-
toktól függetlenedve az egész
nemzet érdekeit képviselik. A
társadalomnak pedig néha
olyannyira elege lett a „hiva-

tásos” politikusokból, hogy a
tőlük távol álló személyek a
győzelem reményében indul-
hattak az elnökválasztásokon.

Carter mintegy harminc
előválasztáson bizonyította
be, hogy van esélye a győze-
lemre, mérsékelt hangnemű
választási hadjáratán a csa-
ládi és az erkölcsi értékekre

helyezte a hangsúlyt, nyitott,
átlátható kormányzást ígért,
és azt, hogy sohasem fog ha-
zudni az amerikai népnek. Si-
került elfogadtatnia magát
pártja északi liberálisaival, és
mivel a polgárháború óta ő
volt az első „igazi déli” elnök-
jelölt (aki nemcsak Délen szü-
letett, de ott is élt), a déli fe-
hérek ugyanúgy támogatták,
mint a déli feketék.

Ő nevezte ki a legtöbb nőt
és feketét a szövetségi hivata-
lokba. A vietnami háborús
szol gálat megtagadóit – de
nem a dezertőröket – kegye-
lemben részesítette (1977).

A WATERGATE-ÜGY ÉS A VIETNAMI HÁBORÚ
MIATT AZ AMERIKAI TÁRSADALOM ELVESZÍ-
TETTE BIZALMÁT A HIVATÁSOS POLITIKUSOK-
BAN, ÉS KÉSZEN ÁLLT EGY OLYAN ELNÖKJELÖLT
TÁMOGATÁSÁRA, AKI MÉG SEMMILYEN SZÖVET-
SÉGI POLITIKAI HIVATALT NEM TÖLTÖTT
BE – PUSZTÁN AZÉRT, MERT NEM SOK KÖZE
VOLT A KORMÁNYZAT KORÁBBI TEVÉKENYSÉ-
GÉHEZ. JIMMY CARTER, GEORGIA KORMÁNY-
ZÓJA (1971–1975) FELISMERTE EZT, S ÚGY
DÖNTÖTT, INDUL AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON.
EZEN SAJÁT ÉDESANYJA IS ANNYIRA MEGLEPŐ-
DÖTT, HOGY A HÍR HALLATÁN VISSZAKÉRDE-
ZETT: „MINEK AZ ELNÖKE AKARSZ TE LENNI?”

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 39. ELNÖKE

JIMMY CARTER
1977. JANUÁR 20.–1981. JANUÁR 20.

A

Születés:
Plains, Georgia,

1924. október 1.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1976
Választási vereség:

1980
Házastárs:

Eleanor Rosalynn Smith
(1927–)
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Megpróbált másként viselkedni, 
mint ahogy a hivatásos politikusoktól

megszokott volt: James helyett
Jimmynek neveztette magát, öltöny

helyett pulóverben jelent meg 
a televízióban, és beiktatása után

nem autóban hajtott a Kongresszus
épületétŒl a Fehér Házig, hanem 
feleségével kézen fogva, gyalog 

sétált végig a Pennsylvania sugár -
úton. Az elnöki jachtot is eladatta, 

lányát állami iskolába küldte. 

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™



Fontos környezetvédelmi tör-
vényeket írt alá, 1977-ben
megtiltotta, hogy a szennyvi-
zet az óceánba vezessék. Az
olajválságot hosszú távú prog -
 rammal igyekezett megol-
dani, mely korlátozta az im-
portot, fokozatosan felszaba-
dította a belső olajkészlet
árát, és alternatív energiafor-
rások felhasználását sürgette.
Elfogadtatta a Szenátussal a
Panama-csatorna-szerződést

(1977), amely szerint 1999.
december 31-én a csatorna
és környéke újra panamai bir-
tokba kerül. 

Nemzeti egészségbiztosí-
tási törvényjavaslatát és adó-
reformterveit viszont nem si-
került elfogadtatnia, s nem
tudott megbirkózni a munka-
nélküliség és az infláció prob-
lémáival sem. A munkanélkü-
liség 7,7%-os maradt, az 1976-
ban 4,8%-os infláció pedig
1980-ra 12%-ra emelkedett.
Carter a szövetségi deficit fel-
számolását ígérte, de az 1979-
ben 27,7 milliárdos deficit a
következő évben megközelí-
tette az 59 milliárdot.

A külügyekben az emberi
jogokra helyezte a hangsúlyt.
Csökkentette a jobboldali dik-
tatúráknak nyújtott támoga-
tást, bár az amerikai külpo -
litikai érdekek szempontjá-
ból fontosabb parancsural -
mi rend szerek esetében ezt
nem tehette meg. Támogatni
próbálta a kommunista or-
szágok ellenzéki gondolko-
dóit, s 1979 júniusában alá -
írta Brezsnyevvel a SALT–2

megállapodást a hadászati tá-
madófegyverek számának
kor látozásáról. A Szenátus
azon ban ezt nem ratifikálta. 

A Carter-kormányzat visz-
szaállította a diplomáciai kap-
csolatokat Kínával, és kivon -
ta csapatait Tajvanról. Teng
Hsziao-ping miniszterelnök-
helyettes volt az első kínai
kommunista politikus, aki az
Egyesült Államokba látoga-
tott. Jelentős diplomáciai győ-
zelem volt a Carter közvetí -
tésével megkötött, úgyneve-
zett Camp David-i egyezmény
(1978), melynek következté-
ben Izrael – az izraeli–egyip-
tomi békeszerződés  fejében –
kivonta haderőit a Sínai-félszi-
getről. 

Az iráni és afganisztáni ese-
mények azonban aláásták a
Carter-kormányzat tekinté-
lyét. 1979-ben Reza Pahlavi
sah elmenekült Iránból, majd
radikális teheráni diákok az

iszlám fundamentalista kor-
mányzat hallgatólagos támo-
gatásával túszul ejtették az
amerikai nagykövetség mun-
katársait. Carter nem tudta
kiszabadítani őket sem diplo-
máciai eszközökkel, sem gaz-
dasági szankciókkal, sem ka-
tonai akcióval. 

Afganisztán szovjet meg-
szállása után az elnöknek fi-
gyelmeztetnie kellett a Szov-
jetuniót, hogy a Perzsa-öböl

megszerzésére irányuló ak-
ciót „az Egyesült Államok lét-
fontosságú érdekei elleni tá-
madásnak fogja tekinteni, és
a katonai erőt is beleértve
minden rendelkezésére álló
eszközzel meg fogja akadá-
lyozni”. Ezt nevezték Carter-
elvnek. Az amerikai kormány
katonai segítséget nyújtott a
szovjet megszállók ellen har-
coló mudzsahedin lázadók-
nak, megtiltotta a Szovjet -
unió ba irányuló gabonaszállí-
tásokat, és támogatta az
1980-as, moszkvai olimpia
bojkottálását. A katonai kiadá-
sok növelésével pedig megin-
dította a „kis hidegháború”
néven emlegetett folyamatot.

Carter rendkívül gyorsan
elveszítette népszerűségét,
támogatottsága már 1979-
ben 26%-ra csökkent, és a kö-
vetkező évben csekélyebb
volt, mint Nixoné a Water-
gate-ügy idején. Talán való-

ban az volt, aminek megvá-
lasztása idején feltüntette
magát: egy kívülálló Washing-
tonban, aki nem értett eléggé
a kormányzás mesterségéhez.
Terveit nem volt képes elfo-
gadtatni a Kongresszussal, és
nem tudta erélyes fellépéssel
maga mögé állítani az ameri-
kai társadalmat. Néha elve-
szett a részletekben: képes
volt személyesen foglalkozni
azzal, hogy ki és mikor hasz-

nálhatja a Fehér Ház tenisz-
pályáját. Másokat azzal hábo-
rított fel, hogy túl sokat em-
legette: Amerika lehetőségei
sem korlátlanok. Annyit elért,
hogy pártja jelölte az 1980-as
elnökválasztáson, de Ronald
Reagantől vereséget szen -
vedett.

Elnöksége után különbö ző
humanitárius akciók fáradha-
tatlan és bőkezű támogatója
lett, s közvetítő szerepet vál-
lalt több nemzetközi konflik-
tusban. 1996 augusztusában
Magyarországon is látogatást
tett, és a Habitat for Huma-
nity és a Jimmy Carter Wor-
king Project keretében sze-
mélyesen vett részt tíz faház
összeszerelésében Vá con. Ő
volt az első korábbi amerikai
elnök, aki Kubába látogatott
(2002), és ugyanebben az
évben több évtizedes tevé-
kenységéért megkapta a No -
bel-békedíjat.

72 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Carter visszaszolgáltatta Magyar-
országnak a második világháború
során amerikai kézre került Szent
Koronát, amelyet Budapesten Cyrus
Vance külügyminiszter 1978. január
6-án adott át ünnepélyesen.
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z egyik legsikeresebb és
legnépszerűbb elnök
apja szegény, alkoho-

lista cipőkereskedő volt, akit
néha a fiának kellett ágyba
segítenie, amikor a pohár fe-
nekére nézett. De az opti-
mista, mindig derűs és tevé-
keny Reagannek mégis bol-
dog gyermek- és ifjúkora volt.
Csak középiskolát végzett, és
sportriporter lett egy rádió-
állomásnál. 1937-ben rávet-
ték, hogy vállalja el a szpíker
szerepét egy filmben, s ezzel
elindult színészi karrierje. Ál-
talában a főszereplők rokon-
szenves barátait alakította, és
Errol Flynn után ő kapta a
legtöbb levelet rajongóitól. 

A filmszínészi pályából ki -
öregedve show-műsorokban
lépett fel, majd a General Elec -
tric nagyvállalat műsorainak
házigazdája lett. 1964-ben te-

levíziós beszéddel támogatta
Barry Goldwater szenátor el-
nökválasztási kampányát, oly
sikerrel, hogy rávették, indul-
jon a kaliforniai kormányzóvá-
lasztáson. Jack Warner, a War-
ner Bros. stúdió elnöke állító-

lag így vélekedett erről: „Rossz
a szereposztás! James Stewart
legyen a kormányzó és Rea-
gan a legjobb barátja!”

Miután sikeres kormányzó-
nak bizonyult (1967–1975),
neve mind az 1968-as, mind

az 1976-os elnökválasztáson
felmerült. Végül pártja 1980-
ban őt választotta országos el-
nökjelölő konvencióján. „Üze-
netünk lényege öt egyszerű,
közismert szóval összefoglal-
ható! – hirdette. – Nem kelle-
nek a nagy gazdasági teóriák.
Nem kellenek az elmélkedések
a politikai filozófiáról. Csak
öt rövid szó: család, munka,
szom szédság, szabadság, bé -
ke.” A túlzott költekezésről
így vélekedett: „A kormány-
zat egy csecsemőhöz hasonlít:
nem más, mint egy emésztő-

A film és a televízió nyilvánosságá-
hoz szokott elnök elbıvölte az ameri-

kai társadalmat szeretetreméltósá-
gával, céltudatosságával és magabiz-

tos fellépésével. Azt sugallta, hogy
az 1970-es évek válságkorszakának

vége, az országnak újra határozott
vezetŒje van. Képes volt élvezni 

az életet a Fehér Házban, ahol más
elnökök beleŒszültek a gondokba.

KésŒn kelt, korán lefeküdt, 
nagyokat aludt délutánonként, és

nyolc éves elnöksége alatt összesen
csaknem egy egész évet töltött 

kaliforniai nyaralójában. 
„A kormányzat ügyei miatt már
számtalan álmatlan délutánom
volt!” – közölte az újságírókkal. 
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AZ 1980-AS ÉVEK ELEJÉN AZ EGYESÜLT ÁL-
LAMOKBAN BÖLCS EGYETEMI TANÁROK, TUDÓS
KÖZGAZDÁSZOK ÉS KÜLÜGYI SZAKÉRTŐK EGÉSZ
HADSEREGE HANGOZTATTA, HOGY A SZOVJET -
UNIÓNAK MÉG RENDKÍVÜLI ERŐFORRÁSOK ÁLL-
NAK A RENDELKEZÉSÉRE. SZINTE VALAMENY-
NYIEN TAGADTÁK, HOGY A KOMMUNISTA
RENDSZER VÁLSÁGBA KERÜLT. ÉS AKKOR JÖTT
EGY EGYKORI SZÍNÉSZ, EGY MEGVETETT PO-
JÁCA, A MŰVELETLENNEK TARTOTT RONALD
REAGAN, AKI A NOTRE DAME EGYETEM DI-
ÁKJAI ELŐTT MÁR 1981-BEN KIJELENTETTE:
„A NYUGAT NEM FELTARTÓZTATNI FOGJA A
KOMMUNIZMUST. MEG FOGJA HALADNI AZT.
A KOMMUNIZMUS, AMELYNEK UTOLSÓ FEJEZE-
TEIT MOST ÍRJÁK, NEM LESZ MÁS, MINT EGY
BIZARR EPIZÓD AZ EMBERI TÖRTÉNELEMBEN.”
MINDENKI KIGÚNYOLTA ŐT, MÉGIS

NEKI LETT IGAZA.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 40. ELNÖKE

RONALD REAGAN
1981. JANUÁR 20.–1989. JANUÁR 20.

A

Születés:
Tampico, Illinois, 
1911. február 6.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1980, 1984
Házastárs:

Jane Wyman (1914–
2007), Nancy Davis

(1921–2016)
Halál:

Bel Air, Kalifornia, 
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csatorna, hatalmas étvággyal
az egyik végén és teljes felelőt-
lenséggel a másikon.”

Az emelkedő átlagéletkorú
amerikai társadalom ekkorra
sokallta meg a hátrányos hely -
zetű társadalmi csoportok
költséges támogatását, a gaz-
dasági és külpolitikai kudar-
cok miatt pedig erőskezű ve-
zetést kívánt. Reagan így be-
szélt a beiktatásán: „Itt az
ideje, fel kell ismernünk, túl
nagy nemzet vagyunk ahhoz,
hogy kis álmokra korlátoz-
zuk magunkat! Egyáltalán
nem igaz, amit egyesek el
akarnak hitetni velünk,
hogy a végzet elkerülhetet-
lenül hanyatlásra kárhozta-
tott bennünket. Nem hiszek
az olyan végzetben, amely be-
következik, bármit is teszünk!
De hiszek abban a végzetben,
amely beteljesedik, ha semmit
sem teszünk!”

Beiktatása után néhány hó-
nappal, 1981. március 30-án
gyilkossági kísérletet követ-
tek el ellene, s a golyó három
centiméterre állt meg a szívé-
től. A merénylet utáni együtt -
érzés légkörében a Kongresz -
szus elfogadta az elnök ter-
veit: harmincötmilliárd dollár-
ral csökkentette a szövetségi
költségvetést és 25%-kal a
személyi jövedelemadót. Mér-
sékelte a nyereségadót, és
könnyítette a vállalatok adó-
terheit. 

Csakhogy Reagan már 1982
őszén kénytelen volt csök-
kenteni az adókedvezménye-
ket, majd óvatos adóeme-
lésbe kezdeni. Az 1982-ben
kiteljesedő gazdasági válsá-
got 1984-re sikerült leküz-
deni. A 10,6%-os munkanél-
küliséget 1988-ra 5,5%-osra,
a 13,5%-os inflációt pedig 4-
6%-osra mérsékelték. A pros-
peritás azonban rendkívül
egyenlőtlenül oszlott el, a leg-
gazdagabbak jövedelme nagy -
mértékben nőtt, míg a lakos-
ság legszegényebb 30%-ának
jövedelme csökkent. A nyo-
morban élők aránya valame-
lyest mégiscsak kisebbedett,
14-ről 12,8%-ra. Az állam-
adósság azonban 914 milli-
árd dollárról 2700 milliárdra,

az éves deficit pedig 155 mil-
liárdra emelkedett. Életrajz -
írói szerint ez az óriási állam-
adósság tekinthető Reagan
legnagyobb kudarcának.

Reagan távolról sem volt
olyan konzervatív, ahogy el-
lenfelei állították: ő nevezett
ki először nőt a Legfelsőbb
Bíróság tagjává (1981), majd

politikai és választási meg-
fontolásokból egyre több szo-
ciális programot mentesített
a költségvetési megszorítá-
soktól. A jobboldal bajnoká-
ból fokozatosan pragmatikus
politikus lett. 1984-re negy ven -
öt kormányzati munkatársa
okozott kisebb-nagyobb bot-
rányokat. Reagan személyes
népszerűsége azonban mit
sem csökkent, ezért egy kép-
viselő teflonelnökségnek ne-
vezte el kormányzatát: min-
den lepergett róla!

A hidegháborút Reagan
nem katonai és diplomáciai
küzdelemnek tekintette, ha -
nem eszmék és gazdasági
rend szerek harcának. Nem
kordában tartani kívánta a
Szovjetuniót – amelyet „a Go-
nosz birodalmának” nevezett
1983-ban –, és nem üzletelni
akart vele, hanem megváltoz-
tatni a természetét. Azt hir-
dette, hogy a nyugati szövet-
ség erős marad, „a szabadság
és demokrácia előretörése
pedig a történelem szemét-
dombjára juttatja a marxiz-
mus–leninizmust”. A tudós
történészek és közgazdászok
kigúnyolták az elnököt, s
csak megvetéssel beszéltek
lázálmairól.

Kormánya a világ több or-
szágában támogatta a kom-
munistaellenes fegyveres erő-

ket. Nem akarta eltűrni, hogy
a szovjetek és a kubaiak egy
újabb amerikai államra ter-
jesszék ki a befolyásukat, ezért
a kommunistabarát erők ál-
lamcsínye miatt 1983. októ-
ber 25-én az amerikai hadse-
reg rövid időre megszállta Gre-
nadát. 1983-ban el indította a
stratégiai védelmi kezdemé-
nyezés (közkeletű nevén: csil-
lagháború) programját. Esze-
rint a nukleáris energiával mű-
ködő lézerágyúk az űrből
semmisítenék meg az Egye-
sült Államok felé kilőtt 
rakétákat. Ezzel a szovjet
vezetőket olyan drága fegy-
verkezési versenyre kény -

szerítet te, amelyben csak ve-
reséget szenvedhettek. 

Reagan az 1984-es választá-
son minden idők egyik legna-
gyobb arányú győzelmét
aratta. Második elnöki idősza-
kában főleg külpolitikai prob-
lémákkal foglalkozott. A ter-
rorizmusra adott válaszként
amerikai repülőgépek légitá-
madást intéztek Tripoli és
Bengházi ellen (1986), majd
amerikai hadihajók kezdték
kísérni az iráni–iraki háború
által veszélyeztetett Perzsa-
öbölben közlekedő kuvaiti
tankereket (1987). 

A szovjet–amerikai kapcso-
latok – minden konfliktus el-
lenére – rohamosan javultak.
Reagan négy alkalommal ta-
lálkozott Mihail Gorbacsov
szovjet első titkárral. 1985 no-
vemberében Genfben egyez-
ményeket írtak alá a tudomá-
nyos és kulturális kapcsola-
tokról, hangsúlyozták békés
szándékaikat, s megegyeztek
az atomfegyverekről folyta-
tott tárgyalások gyorsításá-
ról. 1986 októberében a reyk-
javíki csúcstalálkozó már
nem volt ennyire sikeres. 

1987-ben a berlini Bran-
denburgi-kapunál  tartotta
legemlékezetesebb szónok -
latát, melynek fő mondaniva-
lóját így fogalmazta meg Ke -
let-Európa számára. „A kom-
munista világban csak kudar-
cokat, technológiai elmara -
dottságot és csökkenő színvo-
nalat látunk. […] A Szov jet -
unió még ma sem ké pes táp-

lálni önmagát. […] A szovje-
tek csak egyet tehetnek, ami-
vel drámai módon előmozdít-
hatják a szabadság és béke
ügyét. Gorbacsov főtitkár, ha
békét akar, ha azt akarja,
hogy fellendüljön a Szovjetu-
nió és Kelet-Európa, ha sza-
badságot kíván, jöjjön ide e
kapuhoz! Gorbacsov úr, nyis -
sa meg e kaput! Gorbacsov
úr! Döntse le e falat!”

Gorbacsov és Reagan har-
madik, washingtoni csúcsta-
lálkozója 1987 decemberé-
ben korszakalkotó esemény-
nyel zárult: aláírták a köze-
pes és rövid hatótávolságú
rakéták leszereléséről szóló
egyezményt. Ezzel jelentős lé-
pést tettek a hidegháború kor-
szakának lezárása felé. Gor -
bacsov rávette Vietnamot és
Kubát, hogy vonják ki csapa -
tai kat Kambodzsából, illetve
Angolából, majd a szovjetek is
visszavonultak Afganisztánból.
A negyedik, moszk vai találko-
zón (1988. május–június) ab -
ban is megegyeztek, hogy hu-
szonnégy órával előre jelzik
minden tengeri vagy száraz-
földi ballisztikus rakéta kilö-
vését.

1986 végén kiderült, hogy
a kormány egyes tisztviselői
fegyvereket adtak el Iránnak,
abban reménykedve, hogy
ezért az Iránnal kapcsolatban
álló libanoni terroristák sza-
badon bocsátják az amerikai
túszokat, a kapott pénzből
pedig a nicaraguai „kontrá-
kat” támogatták. Nem lehe-
tett megállapítani, hogy Rea-
gan tudott-e az ügyről, nép-
szerűsége azonban továbbra
is töretlen maradt.

Utódja beiktatása után Rea -
gan kaliforniai birtokára vo-
nult vissza. Amikor Alzhei-
mer-kórja miatt 1994 végén
elbúcsúzott az amerikai tár-
sadalomtól, utolsó üzeneté-
ből is az amerikai álomba ve-
tett hite csendült ki: „Én most
megkezdem az utazást, amely
életem naplementéje felé ve -
zet. De tudom, hogy Ameri-
kára mindig a fényes hajnal
ragyog. Köszönöm, bará ta -
im! Isten áldása kísérjen ben-
neteket!”
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második világháború-
ban George Herbert
Walker Bush a hadi-

tengerészet legfiatalabb piló -
tá jaként ötvennyolc bevetés-
ben vett részt. Egyik gépével
kényszerleszállást hajtott vég -
re a tengeren, egy másikat
pedig lelőttek, s őt egy ten-
geralattjáró mentette ki. Bá-
torságáért kitüntetésben ré-
szesült. A Yale Egyetem el-
végzése után Texasban olaj-
társaságoknál dolgozott, és
1954-ben megalapította a Za-
pata Petroleum Corporation
nevű vállalatot. Olyannyira
meggazdagodott, hogy az
1960-as évektől a politikának
szentelhette életét.

Kongresszusi képviselő
(1967–1971), az ENSZ ameri-
kai képviselője (1971–1973),
a Republikánus Nemzeti Bi-
zottság elnöke (1973–1974),
kínai nagykövet (1974–1975),
majd a CIA igazgatója (1976–
1977) lett. A houstoni Első
Nemzetközi Bank elnöke volt,
amikor külpolitikai tapaszta-
latainak köszönhetően Ro-
nald Reagan felkérte, legyen
az alelnöke. 1988-ban pedig
beköltözött a Fehér Ház ová-
lis irodájába.

Mivel a Kongresszus mind-
két kamarájában a demokra-

ták voltak többségben, Bush-
nak mérsékelt, középutas
irány vonalat kellett követnie,
a pragmatikus politikusnak
azonban ez nem esett nehe-
zére. 1990 júniusában azon-
ban megszegte választási ígé-
retét, adóemelést kért, mire
népszerűsége hanyatlani kez-
dett. A republikánusok egy
ré sze is ellenezte a deficit
csökkentésére irányuló ter-
veit. Kormánya csak komoly
nehézségek árán fogadtatott
el a Kongresszussal egy komp -
ro misszumos költségvetési
csomagtervet.

1992-ben úgy próbálta biz-
tosítani a gazdasági növeke-
dést, hogy csökkentette a
nye  reségadót, felfüggesztette
a gazdaság kormányzati sza-
bályozását, és mérsékelte a
túlságosan költségesnek ta-
lált szociális programok szö-
vetségi finanszírozását. Adó-
hitelt ajánlott a szegényebb
családok egészségügyi bizto-
sítására és a családot alapítók
első lakásának megvásárlásá -
ra. A Kongresszus olyan mó-
dosításokkal fogadta el terve-
zetét, amelyek miatt Bush a
végső törvényjavaslatot meg-

vétózta. Erre az évre az inflá-
ciót sikerült leszorítani, de a
munkanélküliség ismét 7,8%-
ra emelkedett, s a népszámlá -
lási hivatal jelentései szerint
az amerikaiak 14,2%-a nyo-
morban élt. Az 1992 áprilisá-
ban Los Angelesben kitört,
súlyos zavargások ötvenöt
halálos áldozatot követeltek,
ami azt jelezte, hogy a faji el-
lentéteket és előítéleteket
nem sikerült felszámolni.

Bush külpolitikai tevékeny-
sége sikeresebbnek bizonyult
a belpolitikainál. Támogatói
úgy fogalmaztak, hogy há rom
háborúban aratott győzelmet.
Az első a hidegháború volt.
A kelet-európai kommunista
rendszerek ugyanis szabad
választások után többpárti
par lamentáris rendszerekké
alakultak át (1989–1990).
Egye sek szerint ekkoriban
Bush túlságosan óvatosnak
bizonyult. A berlini fal ledön-
tése idején (1989) úgy vélte,

A REPUBLIKÁNUS PÁRTBAN REAGAN UTÓDÁ-
NAK TEKINTETTÉK, S AZ ELNÖK NÉPSZERŰSÉGÉ-
NEK KÖSZÖNHETŐEN SIKERÜLT GYŐZELMET
ARATNIA. VÁLASZTÁSI KAMPÁNYA SORÁN A KÖ-
VETKEZŐ ÍGÉRETET TETTE: „OLVASSANAK A
SZÁMRÓL! NEM LESZ ÚJ ADÓ!” Ő VOLT AZ ELSŐ
ALELNÖK 1837 ÓTA, AKI NEM AZ ELNÖK HA-
LÁLA VAGY LEMONDÁSA, HANEM SAJÁT VÁLASZ-
TÁSI GYŐZEL ME UTÁN KÖLTÖZHETETT BE A
FEHÉR HÁZBA. BEIKTA TÁSI BESZÉDÉBEN „KED-
VESEBB, NYÁJASABB AMERIKA” LÉTREHOZÁSÁRA
TETT ÍGÉRETET.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 41. ELNÖKE

GEORGE H. W. BUSH
1989. JANUÁR 20.–1993. JANUÁR 20.

A 

Születés: 
Milton, Massachusetts,

1924. június 12.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1988
Választási vereség:

1992
Házastárs:

Barbara Pierce (1925–)
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Az idŒsebb Bush tehetséges volt,
tevékeny és külügyekben sikeres –

csakhogy az amerikai társadalmat a
külügyeknél jobban aggasztották

a gazdasági problémák. Ezért több-
ségük elfordult a republikánusoktól.
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a Szovjetunió nem fogadja
majd el a két német állam
egyesítését, és bonyolult tár-
gyalásokba bocsátkozott,
pedig a szovjet főtitkár fél év
múlva már hajlandó volt min-
den katonát kivonni a haj-
dani NDK területéről. Bush
még 1991 nyarán is a Szovje-
tunió egységének fennmara-
dását tartotta valószínűnek,
s egy ukrajnai beszédében
kijelentet te, hogy nem támo-
gatja a távoli zsarnokok kö-
zeli zsarnokokra váltását, va-
lamint az „etnikai alapú, ön-
gyilkos na cio nalizmust”. Az
események azonban meg-
előzték: az év végére a Szov-
jetunió megsemmisült.

Bush megkötötte Gorba-
csovval a vegyi fegyverek meg-
semmisítéséről és gyártásuk
beszüntetéséről (1990), vala-
mint a hadászati támadó fegy -
verrendszerek csökkentésé-
ről szóló START–1 elneve-
zésű egyezményt (1991). Az
1990 novemberében megren-
dezett párizsi nemzetközi ta-
lálkozón a NATO és a Varsói
Szerződés tagállamainak ál-
lamfői kölcsönös megnemtá-

madási szerződést írtak alá,
amellyel tulajdonképpen le-
zárták a hidegháborút. A kö-
vetkező évben mind a Varsói
Szerződés, mind a Szovjet -
unió felbomlott. Az Egyesült
Államok visszavonta nukleá-
ris rakétáit Nagy-Britanniá-
ból. 1993 januárjában Bush
már Borisz Jelcin orosz állam-

fővel írta alá a START–2 egyez -
ményt, amely a nukleáris
fegyvertár hét éven belüli je-
lentős csökkentését írta elő.

Az amerikai elnök óvatos
maradt a Jugoszlávia felbom-
lását kísérő válság során is:
nem próbálta megvédelmez -
ni a boszniai mohamedáno-
kat az etnikai tisztogatástól,
s az Egyesült Államok 1995-ig
passzív maradt a térségben.
Óvatosan viselkedett Kínával,
országa egyre fontosabbá vá -
ló kereskedelmi partnerével
szemben is, amelynek fegyve-
resei 1989 júniusában több
ezer tüntetőt mészároltak le
a pekingi Tienanmen téren.

Bush második győztes há-
borújára Latin-Amerikában
került sor. 1989 végén Ma-
nuel Noriega panamai diktá-
tor fegyveresei lelőttek egy
amerikai tisztet, egy másikat
pedig megkínoztak, mire az
Egyesült Államok huszon -
négy ezer katonája december
20-án megszállta az országot.
Az Amerikai Államok Szövet-
sége egyhangúlag, az ENSZ
közgyűlése szótöbbséggel el-
ítélte az akciót, Nagy-Britan-

nia, Kanada, Franciaország,
Japán és Olaszország azon-
ban helyeselte, akárcsak a pa-
namaiak többsége. Noriegát
elfogták, s negyven év bör -
tön re ítélték Floridában koka-
inkereskedelemért és pénz-
mosásért. 

Nicaraguában az 1990-es
választásokon megbukott a

baloldali, sandinista kormány,
ezért a Bush-kormányzat fel-
számolta a gazdasági embar-
gót, segélyt ígért, és felosz-
lásra biztatta a „kontrák” had-
seregét. A Kanadával és Mexi-
kóval folytatott tárgyalások
után megkötötték az Észak-
amerikai Szabadkereskedel mi
Egyezményt (NAFTA, 1992).

Az amerikai diplomácia ak-
tívnak bizonyult az afrikai
kontinensen is: tárgyalásaival
Bush meggyorsította a dél-af-
rikai apartheidrendszer fel-
számolását, és a Kongress zus
beleegyezett a gazdasági
szank  ciók eltörlésébe. 1992
decemberében Bush huszon -
nyolc ezer amerikai katonát
küldött Szomáliába az éhe-
zők segítésére és a polgárhá-
ború megakadályozására.

A harmadik győztes hábo -
rú az öbölháború volt (1990–
1991). Ezt már a Colin Powell
vezérkari főnöknek tulajdoní-
tott, úgynevezett Powell-elv
jegyében vívták meg. Esze-
rint az ország csak fontos
nemzeti érdek veszélyezte-
tése esetén üzen hadat, biz-
tosítva a Kongresszus és a
nép támogatását. Meg kell
határozni az elérendő célo-
kat s azt is, mikor kell befe-
jezni a harcot. Mindenekelőtt
pedig elsöprő katonai fölény-
nyel kell rendelkezni és a le-
hető legkevesebb emberéle-
tet szabad veszélyeztetni.

Irak 1990. augusztus 2-án
százezer katonával megszáll -
ta Kuvaitot. Az agresszió az -
zal fenyegetett, hogy a világ
olajkészleteinek 20%-a Szad-
dám Huszein iraki elnök ke-
zére kerül. Bush rendkívül
ügyesen tartotta kézben a
nemzetközi diplomácia szá-
lait. Miután az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa elítélte az iraki
agressziót, s elfogadta az ame -
 rikai gazdasági szankciókat,
Bush több állam- és kormány-
fővel tárgyalva óvatosan elő-
készítette a katonai akciót.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa
felkérte a fegyveres fellépés -
re, majd az amerikai Szená-
tus és a Képviselőház is felha-
talmazta erre. Az Egyesült Ál-
lamok által vezetett, elsöprő

fölényben lévő szövetséges
haderő 1991. január 17-én
megindította a Sivatagi vihar
hadműveletet. Február 27-re
már fel is szabadították Kuva-
itot. A hadműveletek gyorsa-
sága nem adott időt háború-
ellenes megmozdulások szer-
vezésére, és a hivatásos ame-
rikai hadsereg bebizonyította
hatékonyságát. Bár Huszeint
nem sikerült megbuktatni, s
véresen megtorolta az ellene
lázadó kurdok és síiták felke-
lését, Bush kijelentette, hogy
a győzelemmel a nemzet kitö-
rölte emlékezetéből a viet-
nami kudarcot: „Vietnam kí-
sérteteit végső nyugalomra he-
lyeztük Arábia homokjában!”

Pártja megosztottsága és
egy rövid gazdasági vissza-
esés következtében Bush a
következő választáson veresé-
get szenvedett. Minden jel ar -
ra mutatott, hogy az ameri-
kai társadalom elfordult a
kül politikai vállalkozásoktól.
Bush elkeseredetten vonult
vissza Houstonba. Nyolc év
múlva azonban megvigaszta-
lódhatott, mert fia az Egye-
sült Államok elnöke lett. 2011-
ben Barack Obama elnök a
Szabadság Emlékérmet, a leg-
tekintélyesebb polgári kitün-
tetést adományozta neki. Bár
Parkinson-kór miatt 2012-
ben tolószékbe kényszerült,
90. születésnapján, ahogy ezt
korábban megígérte, helikop-
terből ejtőernyős ugrást haj-
tott végre.
Ő volt az első amerikai el -

nök, aki nem magánember-
ként, hanem államfői minősé-
gében látogatott hazánkba.
1989. július 11-én a Kossuth
téren híres gesztust tett: ösz-
szetépte előre megírt beszé-
dét, és a zuhogó esőben spon -
tán szavakkal ígért támoga-
tást Magyarországnak. Ugyan-
azon év október 26-án pedig
bejelentette, hogy biztosítja
hazánknak a legnagyobb ke-
reskedelmi kedvezményt. Há-
romszor látogatott Budapest -
re (1983, 1989, 2001), s a
harma dik alkalommal a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend
nagykeresztje kitüntetésben
részesült.
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yermekkorában a taná-
rai azt mondták ró la,
olyan okos, hogy vagy

börtönben, vagy a Fehér Ház-
ban végzi. A szegény és cson -
ka családból származó fiú
1963 júliusában egy ifjúsági
szervezet számára rendezett
washingtoni fogadáson kezet
rázhatott John F. Kennedy el-
nökkel, és ettől kezdve tuda-
tosan készült a politikai pá-
lyára.

A Georgetown Egyetemen,
Oxfordban és a Yale Egyete-
men végzett jogi tanulmá-
nyok után előbb Arkansas fő-
ügyésze (1977–1979), majd
kor mányzója lett (1979–
1981). Az 1980-as kormány-
zóválasztáson elszenvedett
veresége után két évvel képes
volt újra győzelmet aratni, s
ekkor kezdték Visszatérő Kö-
lyök (Comeback Kid) néven
emlegetni. Talán kissé el is
bízta ma gát, s úgy érezte,
minden kínos helyzeten és
kudarcon képes túllépni.

1992-ben a Demokrata Párt
vezetői úgy vélték, hogy 
George H. W. Bush meg fogja
nyerni az elnökválasztást, s

nem jelöltették magukat. Clin -
ton viszont jól szerepelt az
előválasztáson, a gazdasági
helyzetre és a munkanélküli-
ségre helyezte a hangsúlyt, s
a szegényebbek, a szervezett
munkások, a fiatalabbak és a
legkülönbözőbb kisebbségi
csoportok támogatásával sike-
rült győzelmet aratnia.

Elnökként fellépett a lobbi-
tevékenység korlátozásáért,
engedélyezte az embriószö-
vet felhasználását orvosi ku-
tatásra, s feloldotta az abor-
tusz-tanácsadás korlátozását
a szövetségi klinikákon. Alá-
írta a Bush által kétszer meg-
vétózott családi és orvosi sza-
badság törvényét, a Brady-tör-

vénnyel betiltotta tizenkilenc
félautomata fegyver forgalma-
zását, egy bűnügyi törvénnyel
pedig lehetővé tette, hogy
százezer új rendőrt alkalmaz-
zanak és új börtönöket épít-
senek.

Életbe léptette az elődje
által megkötött Észak-ameri-
kai Szabadkereskedelmi Egyez -
ményt (NAFTA), amely 1994.
január 1-jétől felszámolta az
Egyesült Államok, Kanada és
Mexikó közötti vámhatáro-
kat. Legnagyobb sikere az öt
évre szóló költségvetési ter-
vezet és deficitcsökkentő
program volt (1993). Ötszáz-
milliárd dollárral csökken-
tette az államadósságot. 1998-
ban a szövetségi költségvetés
bevételei már csaknem het-

G
CLINTON VOLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ
ELNÖKE, AKI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
SZÜLETETT, ÉS AZ ELSŐ ANDREW JOHNSON
ÓTA, AKI ELLEN KONGRESSZUSI BŰNVÁDI ELJÁ-
RÁS (IMPEACHMENT) INDULT. SIKEREIT NEM
LEHET LETAGADNI: ELNÖKSÉGE KEZDETÉN AZ
AMERIKAIAK 53%-A VÉLEKEDETT ÚGY, HOGY
HAZÁJÁBAN „JÓL MENNEK A DOLGOK”, 1999-
BEN PEDIG MÁR 74%-UK. A TÖRTÉNÉSZEK
AZÓTA IS TÖRHETIK A FEJÜKET, HOGY ALAKULT
VOLNA A VILÁGTÖRTÉNELEM, HA CLINTON NEM
KEVEREDIK SZERELMI BOTRÁNYBA, ÉS EZZEL NEM
SEGÍTI HATALOMRA 2001-BEN A REPUBLIKÁ-
NUSOKAT.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 42. ELNÖKE

BILL CLINTON
1993. JANUÁR 20.–2001. JANUÁR 20.

Távozásakor a lapok azt írták 
Clintonról, hogy Œ volt az egyik

legtehetségesebb elnök, aki 
emberi gyengeségei miatt nem
tudta kihasználni adottságait, 

s botrányai csökkentették 
a politikai kezdeményezések

lehetŒségét. 
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Hillary Rodham (1947–)
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venmilliárd dollárral halad-
ták meg a kiadásokat, pedig
költségvetési többletre 1969
óta nem volt példa. Egészség-
biztosítási reformkísérlete
azonban kudarcba fulladt. 

1993. szeptember 13-án Ji-
chak Rabin izraeli kormányfő
és Jasszer Arafat, a Palesztin
Felszabadítási Szervezet veze-
tője a Fehér Ház kertjében
aláírta a megállapodást a pa-
lesztinok számára biztosított
gázai és jordániai autonómiá-
ról. Ez évben már negyven -
ezer ENSZ-katona próbált hu-
manitárius segélyt nyújtani
az éhínségtől és polgárhábo-
rútól szenvedő Szomáliának.
Mogadishuban azonban he -
ves utcai harcokban tizen-
nyolc amerikai katonával vé-
geztek, s ezután Clinton visz-
szavonta az amerikai had-
erőt. A békefenntartó erők
valószínűleg a riasztó szomá-
liai tapasztalatok miatt ma-
radtak passzívak 1994 tava-
szán Ruandában, a tuszik és
hutuk mészárlásai idején. 

Egyezményt kötöttek Ku-
bával a menekültek befogadá-
sáról, helyreállították a diplo-
máciai kapcsolatokat Viet-
nammal (1995), Haitiban pe -
dig húszezer amerikai katona
biztosította a junta távozását
és a békés hatalomátvételt.
1994-ben Clinton katonákat
küldött Kuvaitba, miután
Szad dám Huszein újra fenye-
getően lépett fel, majd két év
múlva légi csapásokkal súj-
totta Irakot az öbölháborút
lezáró szerződések megsze-
gése miatt. 

1994-ben a republikánusok
többséget szereztek a Kong-
resszusban, Clinton ezért ar -
ra törekedett, hogy a liberáli-
sok és konzervatívok táborai
között, a politikai centrum-
ban jelölje ki saját helyét:
meg hirdette a szövetségi kor-
mányzati hatalom korlátozá-
sát, a középrétegek adójának
csökkentését, a jóléti-szociális
rendszer reformját és a költ-
ségvetés kiegyensúlyozását. 

A boszniai szerbek által el-
követett mészárlások miatt
beavatkozásra szánta el ma -
gát a Balkánon: a NATO légi

csapásokkal kényszerítette rá
a szerbeket a bosnyák–jugo -
szláv–horvát egyezmény alá-
írására az ohiói Daytonban
(1995). Az Egyesült Államok
húszezer katonát küldött a
hatvanezer fős NATO-hadse-
regbe, amely az új boszniai
állam belső békéjén őrködött. 

Az elnök bekapcsolódott
az Észak-Írországról folyta-
tott tárgyalásokba is, de saj-
nos sem az itteni, sem az iz-
raeli békefolyamat nem bizo-
nyult tartósnak. 1996. január
13-án villámlátogatást tett
Magyarországon, a Taszáron
állomásozó, a boszniai béke-
fenntartó szolgálatot telje-
sítő amerikai katonák bázi-
sán, ahol találkozott Göncz
Árpád államfővel és Horn
Gyula miniszterelnökkel.

1996-ban Clinton a közelgő
választásokra tekintettel igen
ügyesen manőverezett. Még
egy olyan szociálisreform-tör-
vényt is elfogadott, amely el-
lentétes volt pártja politikájá-
val: véget vetett az alacsony
jövedelmű kisgyermekes csa-
ládok 1935 óta működő szö-
vetségi segélyezésének. A li -
be rálisokat felháborította a
segélyezés korlátozása, a szö-
vetségi költekezést ellenző
középrétegek körében azon-
ban megnőtt az elnök nép-
szerűsége.

Az 1996-os elnökválasztá-
son Clinton újra bebizonyí-
totta, hogy vereséggel fenye-
gető helyzetben is képes győ-
zelmet aratni. Republikánus
ellenfelei csak annál heveseb-
ben törekedtek a megbukta-
tására. Második elnöki idősza-
kában tartózkodott a nagy -
szabású belpolitikai kezdemé-
nyezésektől. Ennek ellenére
25%-ról 20%-ra csökkentette
a nyereségadót, fokozta a ter-
mészetvédelmi tevékenysé-
get, s aláírta a Föld klímáját
védelmező kiotói egyezményt
(1997).

A terrorizmus egyre több
áldozatot követelt Oklahoma
Cityben (1995), Kenya és Tan-
zánia amerikai követségei
előtt (1998) s az adeni kikötő -
ben (2000). Clinton megtor-
lásként rakétatámadást ren-

delt el az al-Káida afganisztáni
bázisai és egy vegyi fegyverek
gyártásával gyanúsítható szu-
dáni üzem, valamint Szaddám
Huszein bázisai ellen (1998).
1998. március 20-án felszólí-
totta a Szenátust, hogy támo-
gassa Magyarország, Lengyel-
ország és Csehország felvéte-
lét a NATO-ba, majd október
7-én fogadta Orbán Viktor
miniszterelnököt.

1998 januárjában az ameri-
kai társadalom felháborodva
szerzett tudomást arról, hogy
elnöke 1995 óta viszonyt foly-
tatott egy nála huszonhét
évvel fiatalabb gyakornok-
lánnyal, Monica Lewinskyval.
Kenneth Starr független
ügyész vádjai szerint az el -
nök hamis tanúvallomást tett,
akadályozta a bíróság tevé-
kenységét, Lewinsky hallgatá-
sát állásajánlatokkal akarta
megvásárolni, munkatársait
pedig hamis tanúskodásra
próbálta rábírni. Sokan véle-
kedtek úgy, hogy Clinton nem
követett el államellenes vagy
különösen súlyos bűnöket, s
egy szerelmi botrány miatt
mégsem kellene alkotmányos
válságot okozva megbénítani
a világ vezető nagyhatalmá-
nak államgépezetét. 

Clinton viselkedését az ame -
rikaiak elítélték, kormányzati
tevékenységét azonban a meg -
kérdezettek 60%-a nagyra ér-
tékelte. A novemberi választá-
sokon kínos meglepetés érte
a republikánusokat: a Szená-
tusban nem nőtt, a Képviselő-
házban pedig megcsappant
támogatóik aránya. 1998. de -
cember 19-én a Képviselőház
mégis elfogadta a vádiratot a
hamis eskü és az igazságszol-
gáltatás akadályozása ügyé-
ben. A Szenátus 1999. január
7-én kezdte meg a pert, és
február 12-én kiderült, hogy
egyik vádpont sem kapta
meg az elnök elmozdításá-
hoz elegendő, kétharmados
többséget. 

Amikor Clinton újra a nem-
zetközi eseményekre kon-
centrálhatott, az Egyesült Ál-
lamok első külügyminiszter
asszonyával, Madeleine Al-
brighttal együtt úgy döntött,

a világ nem tűrheti tovább a
koszovói albánokat sújtó et-
nikai tisztogatásokat. 1999
tavaszán a NATO légitámadá-
sokat indított Jugoszlávia el -
len. Slobodan Milošević jugo -
szláv államfő végül vissza -
vonta hadseregét, s a NATO
békefenntartó haderői belép-
hettek Koszovóba. Az akció
meggyengítette a jugoszláv
elnök hatalmát s felgyorsí-
totta hamarosan bekövetke -
ző bukását.

A Szenátus nem járult hoz -
zá a föld alatti kísérleti nukle-
áris robbantások betiltásához
(1999), mert az egyezményt
ellenőrizhetetlennek tartotta.
Ez volt az első nemzetközi
szerződés a versailles-i béke-
szerződés óta, amelyet eluta-
sított. A republikánus többsé -
gű Kongresszussal az el nök
csak abban tudott megegyez -
ni, hogy 2000 májusában szer -
 ződéssel állandósítsák a leg-
nagyobb kereskedelmi egyez-
mény elvét Kína számára.
1999 utolsó napján a korábbi
szerződés értelmében az Egye -
sült Államok átadta Panamá-
nak a csatorna zónáját.

A belpolitikában Clinton a
betegellátásban részt vevők
jogvédelmével és a magánkéz-
ben lévő fegyverek ellenőrzé-
sével foglalkozott, majd meg-
vétózta a birtokadó republiká-
nusok által javasolt megszün-
tetését. 1999-ben tíz és fél
milliárd dollárt irányzott elő
a nemzeti rakétavédelmi prog -
ramra, mely a következő hat
évben valósult meg. A fűtő-
anyagok árának csökkentése
érdekében megnyittatta a
nemzet stratégiai olajkészle-
teit. A Medicair és Medicaid
programok támogatásait pe -
dig kiterjesztette a fogyaték-
kal élő munkavállalókra.

Távozása előtt az elnök el-
követett egy nagy hibát: száz-
hetvenhét embert elnöki ke-
gyelemben részesített, köztük
Marc Richt is, akit 1983-ban
az Egyesült Államok történe-
tének legnagyobb adócsalásá-
val vádoltak meg, s egykori fe-
lesége a Demokrata Párt és az
elnök legbőkezűbb támogatói
közé tartozott.
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2000-es elnökválasztá-
son Bush tudta a leg-
több anyagi támoga-

tást szerezni, és az előválasz-
tásokon is jól szerepelt. A vá-
lasztás eredménye azonban
vitatható volt. Floridában az
eredmény tisztázatlan ma-
radt, az ország többi részén
Al Gore 266 elektori szavaza-
tot, Bush pedig 246-ot ka-
pott. Bonyolult jogi és politi-
kai huzavona után a Legfel-
sőbb Bíróság öt tagja úgy
döntött, hogy Florida vitatott
huszonöt elektori szavazata
Busht illeti meg. Mivel Gore
félmillióval több népi szava-
zatot kapott, az országon til-
takozáshullám söpört végig.

Első elnöki időszakának
egyik legfontosabb belpoliti-
kai eredménye az általa 2002
januárjában aláírt, Egy gyer-
mek se maradjon le című tör-
vény volt, amellyel a szövet-
ségi kormányzat az elemi és
középfokú oktatást támogat -
ta. Viszont megtagadta a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenté-
sére irányuló kiotói egyez-
mény végrehajtását, s nem 
támogatta a Nemzetközi Bűn -
ügyi Törvényszék létrehozá-
sát. A gazdagoknak kedvező
adócsökkentési törvénye je-
lentősen visszavetette népsze-
rűségét. Majd váratlanul olyan
eseményre került sor, amely
teljesen megváltoztatta az
Egyesült Államok külpolitiká-
ját: 1814 óta első ízben táma-
dás érte az Egyesült Államok
kontinentális területét.

A 2001. szeptember 11-i
merényletsorozattal az al-
Káida terrorszervezet tagjai
közel háromezer embert öl -
tek meg. Az amerikai társada-
lom a merénylet miatt haj-
landó volt elfogadni az elnök
erőskezű vezetési stílusát, a
központi hatalom megerősí-
tését. Az Elnöki Végrehajtó
Hivatal részeként létrehozták
a Haza Biztonságának Taná-
csát, melynek a terrorizmus
elleni védelem lett a feladata.
2003. január 24-én működés -
be lépett a Haza Biztonságá-
nak Minisztériuma. Elfogad-
tatták az úgynevezett patrió-
tatörvényt is (2001), amely le-

hetővé tette, hogy meghatá-
rozatlan ideig fogva tartsák a
terrorizmussal gyanúsított
személyeket vádemelés és
ügy  védi védelem nélkül. 

Az amerikai kormányzat
úgy vélte, hogy Szaddám Hu-
szein iraki diktátor tömeg-
pusztító fegyvereket gyárt, s
rendszerének megdöntése
elősegítheti a Közel-Kelet de-
mokratizálódását, valamint a
tartós izraeli–palesztin béke
létrejöttét. Bush – új nemzet-
biztonsági stratégiája alap-
ján – nem tett különbséget a
terroristák és az őket befoga-
dók között, és kész volt egy-
oldalúan, a nemzetközi szer-
vezetek nélkül is megelőző
háborút indítani. 

2001. október 7-én az USA
néhány NATO-tagállam támo-
gatásával megszállta Af-
ganisztánt, és az év vé-

gére megdöntötte az al-Kái-
dát támogató, tálib kormány-
zatot. A támadás 2003. már-
cius 20-án indult meg, s a
230 000 fős haderő április 9-
én elfoglalta Bagdadot. Bush
május 1-jén bejelentette a
harcok vé gét, ám nem talál-
tak sem tömegpusztító fegy-
vereket, sem az al-Káidával
való kapcsolatra utaló bizo-
nyítékot. Az iraki hadsereg és
államapparátus feloszlatása
nagy hibának bizonyult, mert
a harcot hamarosan a belső
lázadók ellen kellett folytatni.
2004 tavaszán közzétették,
hogy Abu Ghraib város börtö-
nében az amerikai katonák
kegyetlenkedtek a foglyokkal,
s bár a történteket feltárták és
a felelősöket megbüntették, a
hírek világszerte nagy felhábo-

rodást keltettek. Hamarosan
nyilvánvaló lett, hogy a kor-
mányzatnak nincs olyan stra-
tégiája, amellyel ténylegesen
befejezhetné a háborút. Bush
és tanácsadói ráadásul Irak új-
jáépítését célzó állami szerző-
déseket osztogattak a jó poli-

tikai kapcsolatokkal rendel-
kező vállalatoknak – például
Dick Cheney alelnök Hallibur-
ton nevű nagyvállalatának.

Bushnak – az egész világ
meglepetésére és az amerikai
liberálisok nagy felháborodá-
sára – mégis sikerült meg -
nyer nie a 2004-es elnökválasz-
tást. A társadalom többsé -
ge nem akarta háborús hely -
zetben mással felváltani azt
a vezetőt, akit a terrorizmus
ellen folytatott világméretű
harc irányítójának tekintett.

Amikor 2005-ben Louisia-
nára lecsapott a Katrina hur-
rikán, a kormányzat megle-
pően tehetetlennek bizonyult.
Miközben New Orleans el-
árasztott utcáin holttestek le-
begtek a víz felszínén, s több
mint ezer ember meghalt,
Bush a nyilvánosság előtt ígé-
retet tett Trent Lott missis-
sippi szenátor házának újjá-
építésére. Az amerikai értel-
miség egyre ellenségesebbé
vált Bushsal szemben: a Rol-
ling Stone magazin a törté -
nelem legrosszabb elnökévé
nyilvánította. Bírálták, mert
a félelem felszításával kor-
mányzott, mert rendőri in-
tézkedések helyett nemzet-
közi háborúk kirobbantá -
sával harcolt a terrorizmus
ellen, s mert csak neokonzer-
vatív tanácsadói legszűkebb
csoportjára hallgatott. 

A Bush-kormányzat több
kölcsönt vett fel, mint az ösz-
szes korábbi kormányzat
együttvéve, s bár az amerikai
történelem legnagyobb költ-
ségvetési többletét örökölte
Clinton kormányától, már a
2006-os költségvetési évet
minden idők legnagyobb de-
ficitjével zárta. A nagyszabású
védelmi intézkedések megle-
hetősen hatástalannak bizo-
nyultak. 2007-re már a repub-
likánusok egy része is ki akar -
ta vonni a hadsereget Irakból.
A 2008-ban ki bontakozó gaz-
dasági válság csak tovább ron-
totta az elnök megítélését.
Bush népszerűségi mutatója
2008 őszére 20%-ra, az ame-
rikai történelemben minded-
dig ismeretlen mélypontra
süllyedt.

Ő VOLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MÁSODIK OLYAN
ELNÖKE, AKINEK AZ APJA IS ELNÖK VOLT. MIN-
DENBEN AZ IDŐSEBB BUSH ÉLETÚTJÁT KÖVETTE: A
YALE EGYETEM, MAJD A HARVARD BUSINESS
SCHOOL HALLGATÓJA LETT, S OLAJ- ÉS GÁZKI-
TERMELÉST VÉGZŐ NAGYVÁLLALATOK VEZETŐ
MUNKATÁRSAKÉNT GAZDAGODOTT MEG. 1988-
BAN FELHAGYOTT AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGGEL,
HOGY RÉSZT VEGYEN APJA ELNÖKVÁLASZTÁSI KAM-
PÁNYÁBAN, MAJD MEGVÁSÁROLTA A TEXAS RAN-
GERS NEVŰ BASEBALLCSAPATOT. TEXAS KORMÁNY-
ZÓJAKÉNT OLY SIKERESNEK BIZONYULT, HOGY Ő
LETT AZ ELSŐ TEXASI KORMÁNYZÓ, AKIT EGYMÁS
UTÁN KÉTSZER IS MEGVÁLASZTOTTAK. 
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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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BARACK OBAMA LETT AZ ORSZÁG ELSŐ AFRO-
AMERIKAI ELNÖKE. AZ Ő MEGVÁLASZTÁSÁVAL
BIZONYÍTOTTA BE AZ AMERIKAI TÁRSADALOM,
HOGY TAGJAINAK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGE VÉGLE-
GESEN FELÜLEMELKEDETT A FAJI ELŐÍTÉLETEKEN.
A KORMÁNYZÁSA ELSŐ ÉVÉBEN NEKI ÍTÉLT
NOBEL-BÉKEDÍJ PEDIG AZT JELZI, HOGY NEM
CSAK HAZÁJÁBAN, DE KÜLFÖLDÖN IS ÓRIÁSIAK
VOLTAK AZ EL VÁRÁSOK VELE SZEMBEN. S AZ
OBAMACARE NÉVEN ISMERTTÉ VÁLT PROGRAMJA
MEGFELELT EZEKNEK AZ ELVÁRÁSOKNAK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 44. ELNÖKE

BARACK OBAMA
2009. JANUÁR 20.–2017. JANUÁR 20.

S 

Születés:
Honolulu, Hawaii,

1961. augusztus 4.
Foglalkozás:

ügyvéd, közösségszer-
vező
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

2008, 2012
Házastárs:

BARACK OBAMA74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



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.
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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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