
ranklin Delano Roose-
veltnek egy korábbi el-
nökhöz fűződő távo-

labbi rokonság jelentte az ug-
ródeszkát. A holland Rosen-
velt család egyik tagja a 17.
században kivándorolt Ame-
rikába, ahol nevét Roosevelt
formában írták le. Unokáival
a család két ágra oszlott a 18.
században, amelyeket lakhe-
lyükről Oyster Bay-i Roosevel-
teknek és Hyde Park-i Roose-
velteknek neveztek. Az előb-
biek a Republikánus, az utób-
biak pedig a Demokrata Párt
támogatóivá váltak. A távoli
rokonság dacára az egy nem-
zedékkel fiatalabb Franklin D.
Rooseveltnek (aki a Hyde
Park-i ághoz tartozott) több
választási kampánygyűlésen
is odakiáltották, hogy éppen
úgy néz ki, „mint az örege” –
vagy is a népszerű (Oyster
Bay-i) Theodore Roosevelt.
Franklin természetesen nem
világo sította fel tévedésükről
választóit.

THEODORE ROO-
SEVELT NYOMDOKAIN
Ötéves korában Grover Cleve-
land elnök tréfásan azt taná-
csolta neki, hogy sohase le-
gyen az Egyesült Államok el-
nöke. Ő azonban korán elve-
szített apja helyett távoli
rokonát, a család másik ágá-

hoz tartozó Theodore Roose-
velt elnököt tekintette példa-
képének. A Groton Középis-
kolába járt, mint Theodore
Roosevelt fiai, majd a Har-
vard Egyetemre (mint Theo-
dore Roosevelt) és a Colum-
bia Egyetem jogi fakultására,
amelyet ugyan    úgy nem feje-
zett be, mint Theodore Roo-
sevelt. Éle te egyik fájdalmas
kudarca az volt, hogy a Har-
vard diákjainak legelőkelőbb
klub ja – amely nek Theodore
Roosevelt tagja volt – őt nem
fogadta be. 

Franklin is New York állam
törvényhozásában kezdte
meg politikai pályafutását, s
rendkívül nagy örömet jelen -
tett neki, hogy a haditengeré-
szeti miniszter helyettese-
ként (1913–1920) és később
New York állam kormányzó-
jaként (1929–1933) szintén
hírneves rokona nyomdokai -
ba léphetett. Ugyanúgy hat
gyermeket akart, mint Theo-
dore Roosevelt, és magától
értetődőnek tűnt, hogy The-
odore Roosevelt családjában
keresett feleséget. Az elnök

öccsének lányát, Eleanor Roo -
seveltet vette feleségül. Theo -
dore Roosevelt örült unoka-
húga házasságának, és így
biztatta a vőlegényt: „Nos,
Franklin, nagyszerű dolog a
családon belül házasodni!” A
New York-iak pedig megálla-
pították, érthető, hogy a Roo -
seveltek Rooseveltekkel háza-
sodnak, hiszen alig érintkez-
nek másokkal…

1921 augusztusában egy
nyaralás során gyermekpara-
lízist kapott, s deréktól lefelé
teljesen megbénult. Anyja azt
szerette volna, ha felhagy a
politikával, és a visszavonult
úriemberek életét éli. Felesé -
ge és fő politikai tanács adója,
Louis Howe azonban arra
ösztökélte, hogy maradjon
aktív. 

1924-ben Roosevelt már
nagy hatású beszédet tartott
a demokraták elnökjelölő
konvencióján. Meghirdette,
hogy a Demokrata Pártnak a
„fékezett progresszivizmus”
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és a „rugalmas konzervativiz-
mus” pártjává kell válnia.
1928-ban  – pontosan har-
minc évvel Theodore Roose-
velt után – New York állam
kormányzójává választották.
A nagy gazdasági világválság
hatására az amerikai társada-
lom elfordult a Republikánus
Párttól, s az 1932-es chicagói
elnökjelölő konvención Roo-
sevelt volt a demokraták leg -
esélyesebb jelöltje. E gyűlé-
sen ígért New Dealt, vagyis
„új egyezséget”, „új bánásmó-
dot” az amerikai nép szá-
mára. Kiváló szónokká, kariz-
matikus vezető egyéniséggé
érett, s elődjével, a keserű
Hooverrel ellentétben fékte-
len optimizmus és tetterő su-
gárzott belőle. A kampány
során 30 ezer mérföldet uta-
zott egy különvonaton, 16
nagyobb, 67 kisebb szónokla-
tot tartott. 

Beiktatási beszédében kije-
lentette: „Legnagyobb felada-
tunk most az, hogy munkát
adjunk a népnek. Ez nem meg -
oldhatatlan probléma, ha böl-
csen és bátran szembenézünk
vele.”

A NEW DEAL
Az elnök a „segély, újjáéledés
és reform” jelszavaival hatá-
rozta meg a New Deal prog-
ramját. Kormányában három
republikánus is helyet kapott,
s ő volt az első elnök, aki nőt
nevezett ki miniszterré: Fran-
ces Perkins volt a munkaügyi
minisztere. 1933-ban soha
nem látott intenzitású tör-
vényhozói tevékenységre sar-
kallta a Kongresszust. Első

száz napja idején 10 fontos
beszédet mondott, 15 üzene-
tet küldött a Kongresszus-
nak, hetente kétszer adott
sajtótájékoztatót, s 13 jelen-
tős törvényt fogadtatott el. 

A „segély” jegyében létre-
hozták a Civil Természetvédel -
mi Testületet (Civilian Conser-
vation Corps, CCC), amely ne-
gyedmillió fiatalnak adott
munkát, a Szövetségi Gyorsse-
gély Hivatalát (Federal Emer -
gency Relief Administration,
FERA) és az Ingatlantulajdono-
sok Hiteltársaságát (Home
Owners’ Loan Corporation,
HOLC). Elfogadták a mezőgaz-
dasági szabályozás törvényét
(Agricultural Adjustment Act,
AAA), amellyel támogatást kí-
náltak a termelést csökkentő
farmereknek, és felállították a
Polgári Építésügyi Hivatalt
(Civil Works Administration,
CWA), amely a munkanélküli-
eknek adott átmeneti munkát
építkezéseken 1933–34 telén.

A gazdaság „újjáéledése” ér-
dekében segélyt nyújtottak a
bankoknak, Roosevelt meg-
szüntette a dollár aranyalap-
ját (hogy ne áramoljon több
arany külföldre), a nemzeti
ipari újjáélesztési törvénnyel
pedig létrehozta a Nemzeti Új-
jáépítési Hivatalt (National Re-
covery Administration, NRA)
és a Közmunkák Igazgatósá-
gát (Public Works Administ-
ration, PWA). E törvény egyik
paragrafusa megteremtette a
kollektív szerződések jogi
alapját. 

A „reform” jegyében elfo-
gadták a sör- és borjövedelmi
törvényt, majd a XXI. alkot-

mánykiegészítéssel eltöröl-
ték a szesztilalmat. A Tennes-
see-völgyben nagyszabású
gátrendszer építésébe kezd-
tek, amelyből a háborúig hat
erőmű készült el, s amelyek-
hez több mint kétszáz ma-
gánvállalat szállított alkatré-
szeket. Legfontosabb intézke-
dése minden bizonnyal a tár-
sadalombiztosítási törvény
volt (1935), amely szövetségi
szinten nyújtott munkanél-
küli-biztosítást, nyugdíjat és
családi pótlékot. Hatalmas
mérföldkő volt ez a jóléti
állam felé vezető úton. 

Fontos volt az Egyesült Ál-
lamok Lakásügyi Hatóságá-
nak (U. S. Housing Authority,
USHA, 1934) létrehozása, va-
lamint a Wagner-törvény
(1935) is, amely megtiltotta,
hogy a munkáltatók saját
szak szervezetet hozzanak
létre vállalataiknál. A méltá-
nyos munkaügyi feltételek
törvénye (1938) kötelező mi-
nimálbért és munkaidő-maxi-
málást vezetett be a tagálla-
mok közötti értékesítéssel
foglalkozó nagyvállalatok
munkásainak, és megtiltotta
a gyermekmunkát. Ezek a ren -
deletek biztosították Roose-
velt számára a munkások tar-
tós támogatását.

SIKEREK ÉS KUDARCOK
Roosevelt könnyedén meg-
nyerte az 1936-os elnökvá-
lasztást is, ötmillióval többen
szavaztak rá, mint négy évvel
korábban, s ezt főleg a far-
mok, otthonok megmenté-
sére irányuló programjainak,

a munkások, farmerek, feke-
ték és kisebbségek támogatá-
sának köszönhette. Elnöksé -
ge idején a faji kapcsolatok
rendezéséről szó sem lehe-
tett, mert a Demokrata Párt-
nak szüksége volt a déli elit
támogatására. De az elnök –
és főleg a felesége – diszkri-
minációmentesen bánt a feke-
tékkel, és többet neveztek ki
közülük hivatalokba, mint az
összes korábbi elnök idején
együttvéve. 

Roosevelt azonban több
politikai hibát is elkövetett.
Csökkentette a szövetségi ki-
adásokat, mire a gazdasági
fellendülés megállt, sztrájkok
törtek ki, s több mint kétmil-
lió munkás elveszítette az ál-
lását. Az elnök ezután a költ-
ségvetési hiányt vállalva ko-
moly költekezéssel próbálta
serkenteni a fogyasztást s
azon keresztül a gazdaságot.
Legnagyobb politikai tévedése
azonban a Legfelsőbb Bíróság
elleni támadása volt. A bírák
ugyanis a New Deal egyes in-
tézkedéseit alkotmányellenes-
nek nyilvánították. Roosevelt
erre 1937. február 5-én közzé-
tette a Legfelsőbb Bíróság ki-
egészítésére irányuló elképze-
lését: mondja ki a Kongresz-
szus, hogy az elnök új bírákat
nevezhet ki a hetven év feletti
bírók mellé! Nagy tiltakozás
tört ki, a tőzsdei árfolyamok
zuhanni kezdtek, s még az al-
elnök sem támogatta a terve-
zetet. A Szenátus elutasította
Roosevelt indítványát, aki e
kudarcával elpazarolta azt a
politikai tőkét, amelyet a vá-
lasztáson szerzett. Végül az
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A New Deal (1933–39) jellegérŒl
máig vitatkoznak a történészek.
Radikális volt, vagy konzervatív?
Nem egy új társadalmi rend lét-
rehozása, hanem a régi fenntar-
tása volt a célja. Egy olyan kor-
szakban, amikor egyes európai
nemzetek jobb- és baloldali to-
talitárius diktatúrákkal keresték
a kiutat a válságból, az Egyesült

Államoknak sikerült megŒriznie
a fejlett nagyipari termelésen
alapuló piacgazdaságot és de-
mokratikus politikai rendszerét.
Ugyanakkor a New Deal az ame-
rikai történelem legnagyobb sza-
bású reformfolyamata volt,
amelyet egyes kortársak radiká-
lis átalakulásnak éreztek. A gaz-
dasági életbe aktívan beavat-

kozó szövetségi kormányzat (s
fŒleg az elnökség!) hatalma
rendkívüli mértékben megnöve-
kedett. Tökéletes sikerrŒl még-
sem lehet beszélni: 1939-ben
még mindig milliók voltak
munka nélkül, s a teljes foglal-
koztatottság csak a második vi-
lágháborús mozgósítás hatására
valósult meg. Talán azoknak van

igazuk, akik szerint a New Deal
jelentŒsége nem bizonyos prog-
ramok sikerében vagy kudarcá-
ban, hanem a bizalom és a re-
mény feléledésében rejlett. Ro-
osevelt nem volt sem filozófus,
sem közgazdász – de valamilyen
rejtélyes módon képes volt má-
sokra átsugározni energiáját és
optimizmusát.
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egyik bíró meghalt, több le-
mondott, s az elnök a követ-
kező években kilenc új sze-
mélyt nevezhetett ki a Leg -
felsőbb Bíróságra – többet,
mint bármelyik elődje George
Washington óta.

Külügyekben Roosevelt ki-
teljesítette elődei izolációs
politikáját. A londoni gazda-
sági találkozón (1933) tudat -
ta, hogy nem vesz részt sem-
milyen akcióban a nemzetközi
pénzügyi stabilizáció érdeké-
ben, az 1934-es Johnson-tör-
vény pedig megtiltotta, hogy
a fizetésképtelen nemzetek-
nek új kölcsönöket adjanak.
A Szovjetuniót 1933-ban elis-
merték, abban bízva, hogy fel-
hagy a forradalmi propagan-
dával Amerikában, és gyü-
mölcsöző kereskedelmi kap-
csolatokat építhetnek ki. A
kormányzat egyik reménye
sem vált valóra. A Csendes-
óceánon birtokba vették
Howland, Baker és Jarvis szi-
geteket (1936), ugyanakkor a
Kongresszus semlegességi
törvényekkel (1935, 1936,
1937) próbálta meg elkerülni,
hogy az Egyesült Államok
bármilyen módon belekeve-
redjen az európai országok
konfliktusaiba. E szűk látó-
körű, izolacionista politika
csak az európai diktatúrák-
nak kedvezett, mert nem tett
különbséget agresszor és ál-
dozat között. Roosevelt azért
fogadta el, mert nem akarta
veszélyeztetni belpolitikai re-
formjainak támogatását.

A latin-amerikai országok
számára Roosevelt meghir-
dette a „jószomszédság poli-
tikáját”. A 7. pánamerikai kon -
ferencián (1933) az amerikai
delegáció elfogadta a be nem
avatkozás elvét. 1934-ben Ku -
ba alkotmányából eltörölték
az 1901-ben belefoglalt Platt-
féle kiegészítést, amely szen-
tesítette az Egyesült Államok
beavatkozási jogát belügyei -
be. Növelték Panama önálló-
ságát (1936), s 1941-ben
egyezményt kötöttek azzal a
mexikói kormányzattal is,
amely 1938-ban elkobozta az
amerikai kézen lévő olajfúró-
létesítményeket.

AZ IZOLÁCIÓ FELADÁSA
Roosevelt gyorsan felismerte
az európai politikai fejlemé-
nyek veszedelmes tenden-
ciáit. Sikerült megakadályoz-
nia, hogy alkotmánykiegészí-
téssel népszavazástól tegyék
függővé a hadüzenetet, de az
izolacionizmus annyira erős
volt, hogy a Képviselőház
csak 209:188 arányban utasí-
totta el ezt a javaslatot. A ná -
ci zsidóüldözés felháborí-
totta az elnököt, a „kristály -
éjszaka” után visszahívta
nagykövetét Berlinből, és
15 ezer, látogató-útlevél-
lel rendelkező német és
osztrák személynek en-
gedélyezte, hogy az USA-
ban maradjanak. A beván-
dorlási kvótán azonban
nem változtattak. Az Egye-
sült Államok így is több zsidó
menekültet fogadott be, mint
a többi ország együttvéve:
200 ezer főt 300 ezerből.

Roosevelt Hitlert tekintet -
te első számú ellenfelének,
de amíg az amerikai hadse-
reg létszáma kisebb volt, mint
a hollandé, nem sokat tehe-
tett. 1939. január 4-i uniós
üzenetében vetette fel az izo-
lacionizmus feladásának lehe-
tőségét. Tisztában volt vele,
hogy a háború elkerülhetet-
len, de azt is tudta, hogy az
amerikai társadalom túlnyo -
mó többsége nem kíván részt
venni benne. Ezért úgy ké-
szült fel a háborúra, hogy
köz ben félrevezette az ameri-
kai társadalmat, mindvégig
azt hangoztatva, hogy or-
szága nem fog részt venni a
harcokban.

A világháború kirobbanása-
kor egy új semlegességi tör-
vény elfogadtatásával tette le-
hetővé, hogy Franciaország
és Nagy-Britannia hadianya-
got vásároljon az Egyesült Ál-
lamokban – azzal a feltétellel,
hogy készpénzben fizetnek
és a saját hajóikon szállítják
el azt (cash and carry). Fran-
ciaország legyőzése után,
1940-ben Roosevelt rávette a
Kongresszust, hogy fordítson
37 milliárd dollárt a légiflotta
és a haditengerészet fejlesz-
tésére, aláírta a sorozási tör-

vényt, majd nyolc atlanti-óce-
áni tengeri bázis fejében re-
pülőgépeket küldött Nagy-
Britanniába.

1940-ben Roosevelt meg-
szegte azt a hallgatólagos
meg állapodást, hogy senki
sem indul harmadszor az el-
nökválasztáson. Arra hivatko-
zott, hogy az európai háború

korában hazájának tapasztalt
elnökre van szüksége, s való-
színűleg a választók is felidéz-
ték a régi közmondást – „a fo-
lyón való átkelés közepette
nem váltunk lovat!” –, mert
55%-uk őrá szavazott. 

A választási évben vezették
be a sorozást: egyelőre csak
egy évre és nem külföldi szol-
gálatra. Ez volt az első soro-
zás békeidőben. 16 millió, 21
és 25 év közti fiatal férfit vet-
tek jegyzékbe. Roosevelt még
1940. október 30-án is azt
ígérte Bostonban, hogy „Fia-
itokat nem fogják külföldre
küldeni háborúzni!” De ez
egyre valószínűtlenebbé vált.
Nem lehetett egyszerre meg-
őrizni a békét s megvédel-
mezni az európai demokrá -
ciákat. Az elnök 1941. január
6-i, ékesszóló beszédében a
„négy szabadság” (a szólás -
szabadság, a vallásszabadság,
a félelemtől és az ínségtől
való mentesség) megvédelme-
zésére hívta fel a Kongresz-
szust, majd előterjesztet te a
kölcsönbérleti törvényt (Lend-
Lease Act), amely lehetővé
tette, hogy hadianyagot jut-
tasson azon országokba, ame-
lyek védelme fontos az Egye-
sült Államok számára. (1945-
ig 50 milliárd dollár értékű ha-
dianyagot szállítottak.) 

Ezzel a kormányzat feladta
a semlegesség elvét. Brit és
amerikai vezérkari tisztek ha-
marosan közös stratégiát dol-
goztak ki, majd Roosevelt és
Churchill Új-Fundland partjai
közelében, egy hadihajón alá-
írta a nyolc pontból álló At-
lanti Chartát. Ebben elítélték
a hódításokat, s ígéretet tet-
tek egy új nemzetközi szerve-
zet létrehozására a háború
után. 

A támadás végül keletről
következett be. A kormány-
zat embargóval sújtotta az
Ázsiában terjeszkedő Ja-
pánt, amely a háromha-
talmi szerződéssel Német-
ország szövetségese lett. A

japán–amerikai kereskede-
lem helyreállítása érdekében
folytatott tárgyalásokon az
amerikai kormányzat a hódí-
tások feladását követelte Ja-
pántól, majd a további ter-
jeszkedés miatt befagyasz-
tott minden japán pénzkész-
letet az Egyesült Államokban. 

Az egyezkedni kívánó ja -
pán kormány megbukott, s a
következő kormány 1941.
december 7-én támadást in-
tézett a Hawaii-szigetek Pearl
Harbor kikötőjében állomá-
sozó amerikai hadihajók
ellen. 18 hadihajó süllyedt el
vagy rongálódott meg, 180
repülőgép megsemmisült,
2403 amerikai meghalt, közü-
lük 1103-an az Arizona csata-
hajón vesztették életüket.
Négy nap múlva a Kongresz-
szus Roosevelt indítványára
hadat üzent Japánnak. Hitler
megtette azt a szívességet,
hogy ő üzent hadat az Egye-
sült Államoknak, Mussolini
pedig engedelmesen követte
példáját. Több történész sze-
rint Roosevelt rugalmasabb
politikával elhalaszthatta vol -
na a konfliktus kirobbanását.
A váratlan japán támadás
azon ban megfelelő társadal -
mi támogatást biztosított
kormánya számára.

A HADÚR
Roosevelt élvezte új szerepét,
ettől kezdve inkább főpa-
rancsnoknak neveztette m a -
gát, mint elnöknek. Miután
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megtudta, hogy Churchillnek
is megvan a maga főhadiszál-
lása, saját „térképszobát” ren-
deztetett be. Tehetséges tá -
bor   nokokat állított maga
mel  lé, de a legfontosabb hábo-
rús döntéseket (az észak-af -
rikai partraszállásról, az atom -
bom ba elkészítéséről vagy a 
háború utáni nemzetközi kap-
csolatok alakításáról) szemé-
lyesen hozta meg. A had -
seregek parancsnokait tanács -
adóira hallgatva nevezte ki,
és a mindennapi katonai
ügyek be nem avatkozott be -
le. A második világháború
idején az Egyesült Államok-
ban nem alakult ki olyan ide-
genellenesség, mint az első
világháború éveiben. Az egyet -
len sötét folt a japán-ameri-
kaiak internálása volt, amely
110 ezer főt érintett.

Roosevelt bejelentette,
hogy a „New Deal-doktor”
nyugalomba vonul, és átadja
a helyét a „nyerjük meg a há-
borút doktornak”. Ennek
jegyében vezető pozíciókat
és különféle kedvezményeket
ajánlott fel a nagyvállalkozók-
nak. Új ügynökségeket és iro-
dákat hozott létre az árak, a
munkaerő felhasználása és a
ritka energiaforrások felügye-
letére. Megkezdték a Penta-
gon építését. Az egyenlő
munkahelyi esélyek érdeké-
ben felállították az igazságos
munkáltatói eljárások bizott-
ságát, amellyel a faji feszült-
ségeket próbálták enyhíteni
(nem sok sikerrel). Amerika
haditermelése azonban 1944-
re kétszer annyi volt, mint a
tengelyhatalmaké, és a há-
ború szempontjából ez volt a
legfontosabb. 

Ebben az évben a demokra-
ták közfelkiáltással ismét
Roo seveltet választották el-
nökjelöltjükké, de egészségi

állapota ismeretében sokkal
nagyobb gondot fordítottak
alelnökének kijelölésére. A há-
borús sikereknek köszönhe-
tően Roosevelt negyedszer is
győzelmet aratott. Igaz, ez
volt a legkisebb arányú győ-
zelme. Ő csak annyit fűzött
eh hez: „az első tizenkét év a
legnehezebb…”

A háború irányítása során
Roosevelt fő célja a mielőbbi
győzelem, az amerikai kato-
nák életének megkímélése és
az antifasiszta szövetség egy-
ségének megerősítése volt. E
törekvéseivel magyarázha-
tóak olyan vitatható döntései,
mint a második front meg-
nyitásának elhalasztása, az

Auschwitzba vezető vasútvo-
nal szétbombázásának elmu-
lasztása és a feltétel nélküli
kapituláció követeléséhez
való ragaszkodás. A teheráni
találkozón (1943) naiv mó -
don megbízott Sztálinban, s
nem támogatta Churchill ke-
ményebb fellépését. Pedig Wil-
liam Bullitt, a korábbi moszk-
vai nagykövet figyelmeztette
a szovjet kormányzat törekvé-
seire. Roosevelt válasza így
hangzott: „Én úgy érzem,
Sztálin nem olyan ember […]
Azt hiszem, ha mindent meg-
adok neki, amit csak tudok,
és semmit sem kérek viszonzá-
sul, akkor nem próbál majd
mindent elfoglalni, és együtt

dolgozik velem a demokrati-
kus és békés világért…” Azzal
a furcsa meggyőződéssel tá-
vozott Teheránból, hogy Sztá-
lin kezelhető, még az sem
ütött szöget a fejébe, amikor
a szovjet diktátor javaslatot
tett ötvenezer német tiszt
agyonlövésére a háború után. 

Churchill többször is java-
solta neki, hogy előzzék meg
a Szovjetunió benyomulását
Kelet-Európába, és az Olasz-
országból északkelet felé ha-
toló angol–amerikai haderő
szabadítsa fel Szlovéniát és
Magyarországot. Roosevelt
azonban nem bízott egy ilyen
hadmozdulat sikerében, nem
akart eltérni a szovjetekkel
együtt kialakított stratégiá-
tól. Attól tartott, hogy belpo-
litikai támadásoknak lenne
kitéve, ha csapatok Kelet-
Euró pába irányításával gyen-
gítené meg a nyugat-európai
partraszállásra felkészített
hadsereget. 

A jaltai találkozón (1945)
már egy szovjet kém is volt
Roosevelt környezetében: Al -
ger Hiss, a speciális politikai
ügyek hivatalának igazgatóhe-
lyettese. Az elnök mindenkép-
pen el akarta érni, hogy a
Szovjetunió hadba lépjen Ja -
pán ellen, s jobban gyanako-
dott a brit gyarmati politikára,
mint a szovjet hódító törekvé-
sekre. Ráadásul meg akarta
szerezni a Szovjetunió aktív
hozzájárulását az új nemzet-
közi szervezet, az ENSZ létre-
hozásához. Ítélőképessége ha-
nyatlásában minden bizony-
nyal szerepe volt megromlott
egészségi állapotának is.

Sokan azzal vádolják, hogy
vita nélkül átengedte Kelet-
Európát a Szovjetuniónak.
Mások szerint ekkor már a
szovjet hadsereg amúgy is
bent járt a később tartósan
megszállt területeken. Annyi
azonban bizonyos, hogy Roo-
sevelt nem tett meg mindent
ennek a helyzetnek a megelő-
zésére, és de facto elismerte a
szovjet birodalom létrejöttét.
Kudarcát halála előtt maga is
belátta: „Sztálinnal nem üzle-
telhetünk. Valamennyi jaltai
ígéretét megszegte.”
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Roosevelt felesége, Eleanor szerint
férje kormányra lépésekor az ország

gyenge volt, Franklin pedig tele
tettvággyal, energiával. Kormányzata

végén az ország egyre erŒsebb lett,
egyre jobban bízott magában, férje vi -

szont egyre jobban elgyengült. 
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