
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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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.

HERBERT HOOVER74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Lou Henry (1874–1944)

York, 1964. október 20.




