
ormányában egyaránt
voltak tehetséges em-
berek (Herbert Hoo-

ver kereskedelmi miniszter,
Charles Evans Hughes kül-
ügyminiszter, Andrew Mellon
pénzügyminiszter) és korrupt
sikkasztók (Harry M. Dau -
gherty igazságügy-miniszter,
Albert B. Fall belügyminisz-
ter). A washingtoni konferen-
cián (1921–1922) a világ ve-
zető tengeri hatalmai több
egyezménnyel biztosították
a békét a Csendes-óceánon. 

Az 1921-ben létrehozott
Költségvetési Hivatal haté-
konynak bizonyult, s Harding
volt az első elnök, aki délen,
az alabamai Birminghamben
szót emelt a faji megkülön-
böztetés ellen. A behozatali
vámok rendkívüli megemelé-
sével (1922) megakadályoz-
ták, hogy az európai államok
termékeik eladásával megsze-
rezzék azt a pénzt, amelyet
amerikai árucikkek vásárlá-
sára és a háborús adósságok
megfizetésére használhattak
volna fel.

Harding kiváló kapcsolato-
kat létesített a sajtóval, ele-
gáns fellépésével és méltóság-

teljes, de barátságos viselke-
désével nagy népszerűségre
tett szert. Többször is meg-
próbált közvetíteni a sztráj-
koló munkások és a munka -
adók között. Amikor a szívpa-
naszoktól és emésztési zava-
roktól szenvedő elnök a San

Franciscó-i Palace Hotelben
1923. augusztus 2-án váratla-
nul meghalt, az amerikai tár-
sadalom őszintén meggyá-
szolta. 

A következő években azon-
ban kiderült, hogy az egyik
legkorruptabb kormány élén

állt. Belügyminisztere volt az
első olyan tagja az amerikai
kabinetnek, aki börtönbe ke-
rült, mert jó pénzért magán-
vállalkozók rendelkezésére
bocsátotta a haditengerészet
számára felhalmozott üzem-
anyagkészletet. Igazságügy-
minisztere vesztegetési pén-
zeket fogadott el, és javasla-
tot tettek vád alá helyezésére.
E miniszter titkára, valamint
a Veteránok Hivatalának főta-
nácsosa gyanús körülmények
között öngyilkos lett. Egy Nan
Britton nevű asszony pedig
könyvet írt az elnökkel fenn-
tartott szerelmi viszonyáról.
A közvélemény olyan élesen
szembefordult Hardinggal,
hogy nyolc éven keresztül
senki sem vállalta marioni sír-
emlékének felavatását.

Az amerikai társadalomnak annyira
elege volt a Demokrata Pártból, 
a nemzetközi kötelezettségekbŒl 
és a wilsoni prédikációkból, hogy
Hardingot minden idŒk egyik 
legnagyobb többségével választották
elnökké: megkapta a népi szavazatok
61%-át.
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1920-BAN AZ OHIÓI REPUBLIKÁNUSOK EGYIK
VEZETŐJE, HARRY M. DAUGHERTY ELŐRE
LÁTTA, HOGY A POLITIKAI ELLENTÉTEK MIATT
AZ ELNÖKJELÖLŐ KONVENCIÓN EGYIK NEVESEBB
JELÖLT SEM ÉRHETI EL A JELÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES
SZAVAZATI ARÁNYT. Ő VISZONT MÁR RÉGÓTA
ISMERTE A MARIONI STAR CÍMŰ NAPILAP TULAJ-
DONOSÁT, ÉS ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY „IGEN JÓ-
KÉPŰ ELNÖK LENNE BELŐLE”. EGY SIKERTELEN
SZAVAZÁSOKKAL ELTELT NAP ÉJSZAKÁJÁN A CHI-
CAGÓI BLACKSTONE HOTEL TIZENHARMADIK
EMELETÉN, A 404–406-OS LAKOSZTÁLY
SOKAT EMLEGETETT DOHÁNYFÜSTÖS SZOBÁIBAN
A PÁRT VEZETŐI MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HOGY A SI-
MULÉKONY ÉS ENGEDELMES HARDING, A SZE-
NÁTUS LEGPASSZÍVABB TAGJA LENNE AZ A JELÖLT,
AKIT A PÁRT VALAMENNYI FRAKCIÓJA ELFO-
GADNA. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 29. ELNÖKE

WARREN G. HARDING
1921. MÁRCIUS 4.–1923. AUGUSZTUS 2.

K 

Születés:
Blooming Grove, Ohio,

1865. november 2.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1920
Házastárs:

Florence Mabel Kling
(1850–1924)

Halál:
San Francisco, Kalifor-

nia, 1923. augusztus 2. 
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