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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.
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Leghíresebb pohárköszöntŒje
így hangzott: „A közös türelem re
és a kölcsönös engedmények re!”
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