
beteges és rövidlátó fiú
a háború által elpusz-
tított déli államok-

ban nőtt fel, s olvasni csak ti-
zenegy éves korában tanult
meg. De barátai előtt kijelen-
tette, hogy írni és szónokolni
szeret a legjobban a világon.
Ez utóbbit lelkész apjának
templomában, az üres padso-
rok előtt gyakorolta.

HÍRES PROFESSZOR
Politikai tudományokból szer -
zett doktori címet a balti-
more-i John Hopkins Egyete-
men. Tanított a pennsylvaniai
Bryn Mawr női iskolában, a
connecticuti Wesleyan Egye-
temen, majd a Princeton Egye -
tem népszerű és legjobban
megfizetett professzora lett.
Hosszúkás arcú, magas hom-
lokú, átható pillantású, magá-
nyos, komoly férfi lett belőle,
akit inkább tiszteltek, mint
szerettek. 

Tekintélye és sikerei miatt
egyre több demokrata kez-
dett reménykedni abban,
hogy a pártjuk e jól szóno-
koló és hatásos fellépésű pro-
fesszor segítségével szerez-
heti meg az elnökséget. Előbb
New Jersey kormányzójává vá-
lasztották, ahol megvalósí-
totta a progresszív mozgalom

legfontosabb követeléseit. El-
fogadtatta a munká sok bal-
eset-biztosítási törvényét, az
oktatási és közigaz ga tási re-
formokat, megakadályozta a
korrupt pártfőnök szenátorrá
választását, a szavazók elővá-
lasztásokon jelezhették, me-
lyik jelölttel rokonszenvez-
nek, korlátozta a választási
kampányok pénzügyi támoga-
tását, és állami ellenőrzés alá
vonta a közhasznú létesítmé-
nyek díjszabását. Még tröszt-
ellenes törvényeket is elfogad-
tatott, ezeket azonban távo-
zása után visszavonták.

Taft elnök ügyetlenkedései
és határozatlansága után az
amerikai társadalom egy ré -
sze olyan államfőt kívánt, aki
erélyesen kézbe veszi a kor-
mányzat irányítását. 1912-ben
a demokraták elnökjelölő kon -
vencióján a párt háromszor
vereséget szenvedett egykori
elnökjelöltje, William Jennings
Bryan is Wilson mellé állt, aki
a harmincadik szavazásnál
többséget kapott. A negyven-
hatodik szavazáson pedig a
reformjairól országszerte hí-
ressé vált professzor elnyerte
a kétharmados támogatást. 

Platformját „Új Szabadság”
néven emlegették: draszti-
kus vámcsökkentést, további
trösztellenes törvényeket, va-
lamint a bank- és hitelrend-
szer átalakítását ígérte. De
sohasem lett volna elnök be-
lőle, ha Theodore Roosevelt
egykori republikánus elnök
nem vész össze barátjával,
William Howard Tafttel. Mind -
ketten indultak az 1912-es el-
nökválasztáson, s ezzel meg-
osztották a republikánusok
hét és fél milliós szavazótábo-
rát, a népi szavazatok 50%-át,
amely bőven elegendő lett
volna a győzelemhez. Wilson
így a népi szavazatok mind-
össze 42%-ával is meg tudta
szerezni a győzelemhez szük-
séges elektori szavazatokat. 

PROGRESSZÍV REFORMOK
Első elnöki intézkedései azt
jelezték, hogy vezető sze-

Rendkívüli intelligenciája mély 
vallásossággal párosult: naponta 
olvasta a Bibliát, s minden isten-

tiszteleten részt vett. Talán ezért
hitt abban, hogy ami vele történik,

az Isten akarata, s magabiztosságá-
val, erkölcsi felsŒbbrendıségével

néha alaposan felbosszantotta 
környezetét. 
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KORTÁRSAI EGY RÉSZE „FRÁZISPUFOGTATÓ PRO-
FESSZORNAK” NEVEZTE, BÁBFIGURÁNAK, AKIT A
HÁBORÚ HASZON ÉLVEZŐI DRÓTON RÁNGATTAK,
VAGY ÁLMODOZÓ IDEALISTÁNAK. MA A TÖRTÉ-
NÉSZEK TÖBBSÉGE NAGY ELNÖKNEK TEKINTI, AKI
NEGYEDSZÁZADDAL MEGELŐZTE KORÁT. AZ
ENSZ ALAPELVEIVEL, MELYEK SZERINT A BÉKÉÉRT
MINDEN ORSZÁG FELELŐS, AZ AGRESSZIÓ ELLEN
A KOLLEKTÍV AKCIÓ A LEGBIZTOSABB GARANCIA,
S AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ MINDEN NÉPNEK JOGA
VAN, WILSON TÖKÉLETESEN EGYETÉRTETT
VOLNA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 28. ELNÖKE

WOODROW WILSON
1913. MÁRCIUS 4.–1921. MÁRCIUS 4.

A

Születés:
Staunton, Virginia,

1856. december 28.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1912, 1916
Házastárs:

Ellen Louise Axson
(1860–1914), 

Edith Bolling (1872–
1961)
Halál:

Washington D. C.,
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repre törekszik a törvényho-
zásban is: 1913. április 8-án
Wilson személyesen jelent
meg a rendkívüli ülésre ösz-
szehívott Kongresszus előtt,
hogy azonnali akcióra kész-
tesse a vámokkal kapcsolat-
ban. „Mindent fel kell számol-
nunk, ami a legtávolabbi ha-
sonlatosságot mutatja a ki-
váltsággal vagy bármely más,
mesterséges előnnyel!” – je-
lentette ki. Az Underwood-
féle vámtörvény 27–41%-kal
csökkentette a behozott ter-
mékek vámját, s több mint
100 árucikk vámmentes lett.
Az újonnan elfogadott XVI.
alkotmánykiegészítés szelle-
mében a mérsékelten prog-
resszív jövedelemadót is be-
vezették. Wilson még ugyan-
ebben az évben elfogadtatta
a szövetségi tartalékok törvé-
nyét, mellyel regionálisan de-
centralizált, magánkézben
lévő és államilag ellenőrzött
bankrendszert hoztak létre.
Az elnök által kinevezett szö-
vetségi ipari bizottság az ál-
lamközi korporációk tevé-
kenységét ellenőrizte. A Clay-
ton-féle trösztellenes törvény
(1914) megtiltotta a mono-
póliumokat eredményező el-
járásokat, több üzleti tevé-
kenységet törvénytelenné
nyil vánított, s legalizálta a
sztrájkot és a békés sztrájk-
őrséget. 1913-ban érvénybe
lépett a szenátorok közvet-
len választását biztosító, XVII.
alkotmánykiegészítés is.

Külügyekben az elnök sza-
kított elődei politikájával. El-
lenfele volt minden hódítás-
nak, azt vallotta, hogy minden
népnek joga van az önrendel-
kezéshez, és a nemzetközi vi-
tákat békésen kell rendezni.
Külügyminisztere harminc
nemzettel kötött szerződése-
ket a konfliktusok békés ren-
dezéséről. Wilson bejelen-
tette, hogy kormánya nem tá-
mogatja a magánvállalkozók
kínai és latin-amerikai beru-
házásait (vagyis a „dollárdip-
lomáciát”), visszavonatta azt
az 1912-es törvényt, mely
szerint az amerikai hajók
nem fizetnek átkelési díjat a
Panama-csatornán, 1916-ban

pedig territóriumi státuszt
biztosított és függetlenséget
ígért a Fülöp-szigeteknek.  

MEXIKÓI BEAVATKOZÁS
A Panama-csatorna fontos-
sága miatt az Egyesült Álla-
mok nem tűrhette a térség
államainak destabilizálódá-
sát. A pénzügyi összeomlás-
sal és lázadásokkal küszködő
Nicaraguába (1912–25), Hai-
tiba (1914–34), Dominikába
(1916–24) és Kubába (1917–
22) csapatokat küldtek, 1917-
ben pedig megvásárolták a
Virgin-szigeteket Dániától. 

A mexikói diktátor, Victori-
ano Huerta kormányát Wil-
son nem volt hajlandó elis-
merni. A lemondását sürget -
te, s egy ideig azt remélte,
hogy a mexikóiak maguk ren-
dezik az ügyeiket. Csakhogy
az amerikai tulajdonosok vé-
delmet kértek mexikói birto-
kaik számára, az európai ha-
talmak pedig készen álltak a
beavatkozásra. Wilson fegy-
vert szállíttatott Huerta ellen-
feleinek, s amikor Tampicó-
ban a helyi parancsnok letar-
tóztatott több amerikai ten-
gerészt, az Egyesült Államok
haditengerészete elfoglalta
Vera Cruzt (1914), hogy a né-
metek ne segíthessék fegy-
verszállítással Huertát. 

A második amerikai–mexi-
kói háborút csak Argentína,
Brazília és Chile közvetítésé-
vel sikerült elkerülni. Wilson
kénytelen volt elismerni Ve-
nustiano Carranza elnökségét
(1915). Pancho Villa bandita-
vezér ezen annyira felháboro-
dott, hogy előbb Mexikóban
öletett meg több ame rikait,
majd áttört a határon. 1916.
március 9-én 484 fegyveressel
rátámadt az új-mexikói Co-
lumbus városkára. Ezért John
J. Pershing tábornok vezeté-
sével 10 000 amerikai katona
hatolt be Mexikóba, hogy el-
fogja Villát, de sikertelenül
tértek vissza. Egyes szakér-
tők szerint a mexikói beavat-
kozás az amerikaiak katonai
felkészületlenségéről győzte
meg a németeket, s ez hozzá-
járult a korlátlan tengeralatt-
járó-háború megindításához.

Mexikóban 1917-ben az al-
kotmányozó gyűlés új alkot-
mányt fogadott el, amely le-
hetővé tette a lassú konszoli-
dációt.

„Ő ÓVOTT MEG MINKET
A HÁBORÚTÓL!”
Az 1916-os választási évben
Wilsonnak szüksége volt a
progresszívek támogatására,
s ezért törvényt írt alá a far-
mereknek nyújtandó hosszú
távú kölcsönökről, a gyer-
mekmunka korlátozásáról, a
vasutasok nyolcórás munka-
napjáról, új jövedelemadó be-
vezetéséről és az amerikai
történelem első birtokadójá-
ról. Sikerült győzelmet arat-
nia, bár választási jelszava a
későbbi események ismereté-
ben furcsán cseng: „Ő óvott
meg minket a háborútól!”

Az első világháború kezde-
tén a semlegesség volt a célja,
ezt azonban nehéz volt meg-
valósítani, hiszen a britek ten-
geri hadereje miatt csak az an-
tanthatalmak tudtak amerikai
árucikkeket vásárolni. Wilson
azt hangoztatta, hogy mind-
két fél felvehet hiteleket. Csak-
hogy az antant kezdettől töb-
bet vett fel – a németeknek
nyújtott hitelek tízszeresét.

Mindkét fél a blokád eszkö-
zéhez nyúlt. A németek csak
tengeralattjáróikban bízhat-
tak, ezek alkalmazása viszont
azzal fenyegetett, hogy kipro-
vokálják az Egyesült Államok
hadba lépését. Wilson közve-
títeni szeretett volna. Amíg
azonban mind az antant,
mind a központi hatalmak
bíztak a győzelemben, erre
nem volt lehetőség.

Miután a német tenger -
alatt járók akciói következté-
ben több amerikai állampol-
gár életét vesztette az óceá-
non, Wilson támogatta a ka-
tonai felkészülés programját,
és 1916 márciusában már a
diplomáciai kapcsolatok meg-
szakításával fenyegetőzött. A
feszültség csökkent, mert a
német admiralitás megígérte,
hogy tengeralattjárói nem tá-
madnak utasszállítóra. De az
újabb incidenseket nem lehe-
tett elkerülni. 

Wilson titokban tárgyalt a
brit és a német kormányzat-
tal, majd 1917. január 22-én
a Kongresszus előtt kijelen-
tette: „győzelem nélküli bé-
kére” és a békés nemzeteket
tömörítő nemzetközi szerve-
zetre van szükség. Az ameri-
kai elnök ezzel a világbéke
biztosítását nyilvánította az
amerikai külpolitika céljának,
ami hatalmas fordulat volt. 

A német vezérkar azon-
ban abban bízott, hogy a ten-
geralattjárók hatékony fel-
használásával legyőzheti az
antanthatalmakat, mielőtt az
Egyesült Államok beavatkoz -
na a világháborúba, és január
31-én meghirdette a korlát-
lan tengeralattjáró-háborút.
Márciusban elfogták a német
kormány híres Zimmermann-
táviratát, amelyben a néme-
tek szövetséget ajánlottak és
amerikai területeket ígértek
Mexikónak. Két hét alatt négy
amerikai hajót süllyesztettek
el, és egy philadelphiai lap
úgy értékelte, hogy „a háború
és a jelenlegi állapot között
csak annyi a különbség, hogy
mi még nem ütünk vissza”.

TIZENNÉGY PONT
Wilson végül 1917. április 2-
án javaslatot tett a hadüze-
netre, s a Kongresszus támo-
gatta őt. A moralista elnök szá-
mára azonban a háború csak
akkor volt elfogadható, ha
azért vívják, hogy „minden há-
borút befejezhessenek”, és „biz-
tonságossá tegyék az egész vi-
lágot a demokrácia számára”.
1918. január 8-án közzétette
híres tizennégy pontját. 

Ezekben a titkos szerződé-
sek betiltását, a tengerek sza-
badságának biztosítását, a
gaz dasági határok felszámo-
lását, a fegyverkezés csökken-
tését és a gyarmati igények-
nek a helyi lakosság érdekeit
is szem előtt tartó rendezé-
sét nyilvánította a sikeres
béke előfeltételének. Önren-
delkezést ígért az elnyomott
kisebbségeknek, s azt indítvá-
nyozta, hozzák létre a Nem-
zetek Szövetségét (Népszö-
vetséget), a kollektív bizton-
ságot garantáló nemzetközi
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szervezetet. Clemenceau fran -
cia miniszterelnök így reagált
minderre: „Isten tíz parancso-
latot adott nekünk – megszeg -
tük. Wilson tizennégyet akar
ránk kényszeríteni – majd
meglátjuk!”

A háború jelentősen meg-
növelte az Egyesült Államok-
ban a kormányzat hatalmát.
Az elnök rendkívüli jogokat
kapott a hadigazdálkodás irá-
nyítására, ötszáz ügynökség
ellenőrizte a termelést, a ke-
reskedelmet és az élelmezést.
Alaposan megadóztatták a jö-
vedelmeket és a nagyvállala-
tok profitját. A háború előtt a

szövetségi jövedelmek három-
negyede a vámból és a fo-
gyasztási adókból származott
– a háború után e jövedelmek
háromnegyede immár a jöve-
delmi és birtokadókból tevő-
dött össze. Hazafias röpiratok-
kal árasztották el az országot,
a „hazafiatlannak” tekintett
személyeknek és csoportok-
nak pedig súlyos üldöztetése-
ket kellett elszenvedniük. 

Wilson kormánya nem szö-
vetséges, hanem „társult”
hatalomként lépett be a há-
borúba. 1917 végéig csak
175 000 amerikai katona ju-
tott el Európába, mert a be-

sorozás, kiképzés és szállítás
sok időt vett igénybe, 1918
júniusára azonban létszámuk
meghaladta az egymilliót.

A BÉKE ISTENE
A legyőzött államok 1918 ok-
tóberében Wilsonhoz fordul-
tak, aki ígéretet tett arra,
hogy a végső békét a híres ti-
zennégy pont szellemében
fogják megkötni. Csakhogy
Wilson helyzete váratlanul
meggyengült. A republikánu-
sok mindkét kamarában meg -
szerezték a többséget, ellen-
felei aktivizálódtak, a baloldal
pedig a háborús kényszerin-

tézkedések, főleg a lázítási és
kémkedési törvények miatt
nyugtalankodott. Az ameri-
kaiaknak nem tetszett, hogy
a demokrata elnök 1918 de -
cemberében személyesen
utazott a párizsi béketárgya -
lásokra, és egyetlen repub -
likánus szenátort sem vitt 
magával. A Kongresszus meg-
szüntette európai szövetsége-
sei anyagi támogatását. Rá -
adásul mire tárgyalni kezd-
tek, Kelet-Európában már
tartósnak ígérkező megszál-
lási zónák alakultak ki. 

Wilsont 1918 végén lelke-
sen ünnepelték Európában.
Az elnök ezért egyre inkább
elhitte, hogy az egész embe-
riség egyetért vele. Arról szó-
nokolt, hogy véget kell vetni
annak a korszaknak, amely-
ben a hatalmi egyensúly ha-
tározta meg a rendet, az új
korszakban ezt a nemzetek
együttműködése biztosítja
majd.

A tapasztalatlan amerikai
delegáció sorra engedni kény-
szerült szinte valamennyi kér -
désben. Az etnikai határok
helyett elfogadtatták vele a
stratégiai, közlekedési és gaz-
dasági szempontok szerint
kialakított határok elvét, s
1919 májusára többen is fel-
ismerték, hogy a békeszerző-
déseknek semmi közük sem
lesz a wilsoni elvekhez. Ma-
gyarországgal kapcsolatban
az Egyesült Államoknak saj-
nos egyáltalán nem voltak ha-
tározott elképzelései. Bár dip-
lomatái jóval nagyobb terüle-
tet szántak hazánknak, mint
amekkorát a trianoni szerző-
dés végül kijelölt, és Wilson
szót emelt az erdélyi román
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Pályafutása azt bizonyítja, hogy 
a mıveltség, a jó szándék, a mun ka -
bírás és a nagyszabású, humanista
koncepció nem biztosítja a sikert 
a demokratikus politikai életben. 
Ha valaki nem képes megfelelŒ 
kompromisszumokat kötni, és nem
tudja elnyerni embertársai támo-
gatását, aligha valósíthatja meg 
terveit – legyenek azok bármilyen
nagyszerıek.
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előrenyomulás ellen, mégis
akadálytalanul érvényesülhe-
tett a Magyarországgal szom-
szédos országok igényeit tá-
mogató európai nagyhatal-
mak akarata. 

Az egyre betegebb Wilson
csak abban reménykedett,
hogy a számára legfontosabb
célt, a Népszövetség létreho-
zását biztosíthatja, és ez (az
Egyesült Államok vezeté sé -
vel) a jövőben jóváteheti
majd a békeszerződések igaz-
ságtalanságait. A Népszövet-
ség megalapítását biztosító
cikkelyt sikerült belefoglaltat-
nia a Németországgal megkö-
tendő versailles-i békeszerző-
dés szövegébe. Csakhogy az
amerikaiak többsége úgy
érezte, hogy a véres háború
után nem árt kissé eltávo-
lodni Európa zűrzavaros
ügyei től. 

A LEGYŐZÖTT
GYŐZTES
Wilson legnagyobb ellenfele
a Szenátus külügyi bizottsá-
gának elnöke, Henry Cabot
Lodge szenátor volt. Észsze-
rűnek tűnő, de Wilson szá-
mára elfogadhatatlan módo-
sítási javaslatokkal húzta az
időt. A XVIII. alkotmányki-
egészítés eközben bevezette
az alkoholtilalmat (1919), a
XIX. pedig a női választójo-
got (1920), a békeszerződés
elfogadására azonban nem
volt esély. Wilson a társada-
lomhoz fellebbezett, és 1919
szeptemberében országos
előadó körútra indult. Hete-
ken keresztül naponta több
órán át szónokolt. Az előre-
haladott érelmeszesedés
miatt meggyengült szerve-
zete felmond ta a szolgálatot.
Október 2-án véresen talál-

tak rá a fürdőszobában: agy-
vérzés bénította meg bal kar-
ját és bal lábát.

Tumulty, a magántitkára,
Grayson, a család orvosa és
Edith, a felesége úgy döntött,
hogy a személyes hűség fon-
tosabb számukra, mint a köz-
érdek. Ezért eltitkolták a nyil-
vánosság elől az elnök állapo-
tát, idegkimerüléssel és neu-
raszténiával indokolták, hogy
nem jelenik meg a nyilvános-
ság előtt. Tizenhét hónapon
keresztül Edith volt a közve-
títő az elnök és a külvilág kö-
zött. Ő azt állította, hogy
egyetlen döntést sem hozott
meg személyesen, csak azt
döntötte el, melyik ügy fon-
tos annyira, hogy az elnök elé
terjesszék. Csakhogy aki el-
lenőrzi az információkat, az
a döntéseket is befolyásolja.
A Kongresszus tagjai talán

azért nem firtatták Wilson
egészségi állapotát, mert
senki sem akarta jelentékte-
len alelnökét a Fehér Házba
juttatni. 

Rendkívüli helyzet állt elő:
ha egészséges lett volna, ta -
lán hajlandó engedményeket
tenni, ha pedig meghal, a he -
lyére lépő alelnöke egészen
biztosan megkötötte volna a
szükséges kompromisszumo-
kat a versailles-i békeszerző-
dés elfogadásához. A súlyo-
san beteg elnök azonban min -
den engedményt elutasított,
és a demokrata szenátorok-
nak is megtiltotta a módosí-
tások elfogadását. Az ő ma-
kacssága is hozzájárult ah -
hoz, hogy két szavazás során
sem sikerült biztosítani a
szerződés ratifikálásához
szükséges kétharmados több-
séget (1919. november 19-én
és 1920. március 19-én). 

Wilson utolsó reménye az
1920-as elnökválasztás volt,
amelyen pártja a Népszövet-
ség eszméjét támogató James
M. Coxot szerette volna a
Fehér Házba juttatni. A re-
publikánus jelölt, Warren Har -
ding azonban elsöprő győzel-
met aratott, s ezután a Nép-
szövetséghez való csatlakozás
szóba sem került többé. 

Az elnök 1920 végén meg-
kapta a Nobel-békedíjat, és
megrokkanva hagyta el a Fe -
hér Házat. Az Egyesült Álla-
mok pedig, miután győzel-
met aratott a világtörténe-
lem egyik legvéresebb hábo-
rújában, nem használta ki
győzelmét. Távolmaradásával
már megszületésekor végze-
tesen meggyengítette azt
a nemzetközi szervezetet,
amelynek a béke fenntartása
lett volna a feladata.

Wilson haláláig hı maradt ideái-
hoz: „Méltó módon csak akkor 
bizonyíthatnánk be, hogy értékeljük
a fegyverszünet napjának nagy
jelent�ségét, ha elhatároz nánk,
hogy félretesszük az önérdeket,
újra megalkotjuk a nemzetközi 
politika legmagasabb rend� 
ideáljait és céljait, és ezek 
szerint cselekszünk!”
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