
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.
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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.
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