
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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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".




