
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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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.
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