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szegény texasi család-
ból származó hivatá-
sos katonatiszt kü-

lönböző vezérkari állásokat
töltött be, s 1941-ben dan -
dártábornokká léptették elő.
A következő évben az Európá-
ban harcoló amerikai csapa-
tok főparancsnokaként vezető
szerepet játszott a szövetsége-
sek stratégiai terveinek kiala-
kításában, az észak-afrikai
(1942), dél-itáliai (1943) és
franciaországi (1944) partra-
szállás végrehajtásában. 

Amikor 1945 novemberé-
ben visszatért az Egyesült Ál-
lamokba, hogy a hadsereg ve-
zérkari főnöke legyen, már
nemzeti hősként fogadták.
A NATO legfelsőbb parancs-
nokává nevezték ki (1951–
52), s mindkét nagy párt meg-

próbálta rábeszélni, hogy vál-
lalja el az elnökjelöltséget.
Mivel a belügyekben konzer-
vatív volt, a kiegyensúlyozott
költségvetés és a korlátozott
kormányzat híve, a republiká-
nusok felkérését fogadta el.

Eisenhower jóval bonyolul-
tabb, szenvedélyesebb és kör-
mönfontabb személyiség volt,
mint amilyennek első pillan-
tásra tűnt, a nagyközönség
azonban az egyszerű katonát,
a nemzeti hőst látta benne.
Elnökként nagyon is aktív ve-
zetőnek bizonyult, minden
fontos döntést ő hozott meg,
miközben azt a látszatot kel-
tette, hogy a pártok és a min-
dennapos politikai küzdel-
mek felett áll. Hat éven át 
befolyása alatt tartotta a de-
mokrata többségű Kongresz-
szust (1955–61), 181 alkalom -
mal élt vétójogával, és csak
két alkalommal érvénytelení-
tették vétóját. 

Az inflációt alacsonyan tar-
totta, sikerült modernizálnia
a Republikánus Pártot és
meg győznie az amerikaiakat,
hogy pártja nem semmisíti
meg az előző évtizedek szoci-
ális vívmányait. Befejezte a
koreai háborút (1953), a nem -
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Elnökjelöltként 1943-ban 
merült fel elŒször a neve. 
1948-ban mindkét párt meg -
környékezte, bár – mint Œ maga
írta késŒbb – soha nem adott
hangot politikai nézeteinek,
mivel ezt katonaként nem tar-
totta megengedhetŒnek. Végül
1952-ben, amikor a NATO fŒ -
parancsnoka volt, Henry Cabot
Lodge szenátor meggyŒzte, hogy
republikánus színekben induljon
az elnökségért folytatott küzde-
lemben. Amikor végül beadta a
derekát, úgy vetette bele magát
az elnökségért folyó harcba,
mint egy szövetséges invázióba.
Szem elŒtt tartva, hogy sose
mondjon olyasmit, ami elhomá-
lyosítaná hŒsi imázsát, meges-
küdött, hogy véget vet a koreai
háborúnak, s ezzel könnyedén
megnyerte a választást. A fotó a
második világháború után, 1946-
ban készült Hawaii szigetén.

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

Születés:
Denison, Texas, 

1890. október 14.
Párt: 

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1952, 1956
Házastárs:

Marie Geneva Doud 
(1896–1979)

Halál: 
Washington D. C.,
1969. márc. 28. 

DWIGHT D. 
EISENHOWER74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



zetközi felszültség éveiben
megőrizte a békét, és min-
den nehézség ellenére to-
vább tartott a prosperitás. Az
ő elnöksége idején virágzott
fel a fogyasztói társadalom
kultúrája, az Egyesült Álla-
mok az árubőség, a nagy sze-
mélyautók, a gyorsétkeztetés,
a televízió, az önkiszolgáló
nagyáruházak, a mozi és a
rock and roll országává vált.

Kormánya a kommunista-
ellenesség jegyében minden
földrészen támogatta a jobb-

oldali diktatúrákat. Támoga-
tást ígért a dél-vietnamiak-
nak, biztonságukat azonban
a Délkelet-Ázsiai Szerződés
Szervezetének, a SEATO-nak
a létrehozásával (1954) sem
lehetett garantálni. A Szovjet -
unióval szemben a „tömeges
megtorlás” lehetőségét han-
goztatta, s ezért a kormány
számára semmilyen eszköz
nem maradt a viszonylag ki-
sebb válságok kezelésére.
Újra meg újra arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az ép -

pen aktuális szovjet agresz-
szió megtorlása nem éri meg
a harmadik világháború kirob-
bantását. Ez történt az 1956-
os magyar forradalom idején
is. A forradalom leverése után
viszont a bevándorlási törvé-
nyeket módosítva a kormány-
zat menedéket adott har minc -
ezer magyar emigránsnak.

A belügyekben kerülte az
élesebb konfliktusokat. So kan
kritizálták, mert nem lépett
fel határozottan a McCarthy-
féle „boszorkányüldözés” és

a rasszizmus ellen, inkább 
kivárta, amíg a társadalom
szembefordul a szenátor túl-
zásaival. Viszont ő nevezte ki
az USA történetének leglibe-
rálisabb republikánus főbíró-
ját, Earl Warrent (1953). Nem
intézkedett azonnal, amikor a
Legfelsőbb Törvényszék alkot-
mányellenesnek nyilvánította
az állami iskolákban a faji el-
különítést (1954). Amikor a
fajgyűlölők már a szövetségi
hatalommal is szembeszáll-
tak, Eisenhower a hadsereg
tagjaival kísértette be az ar-
kansasi Little Rock Központi
Főiskolájának fekete diákjait
osztályaikba. Aláírt két – meg -
 lehetősen hatástalan – polgár -
jogi törvényt is (1957, 1960). 

Eisenhowert idővel a béke
emberének kezdték tekinteni.
Visszautasította, hogy hábo-
rút kezdjen Indokína ellen, és
nem vett részt az Egyiptom
elleni brit–francia támadás-
ban. A nukleáris hábo rú ve-
szélye különösen aggasztot -
ta, ezért megbeszélésre hívta
Hruscsovot Washingtonba,
és meggyőzte, hogy vegyen
részt a párizsi csúcstalálko-
zón, ame  lyen az atomkísérle-
tek betiltásáról tárgyaltak. Ez
volt az első lépés a hideghá-
borús nukleáris feszültség
enyhítése felé. 

Mindemellett jóváhagyott
külföldi kormányok elleni fe-
dett CIA-akciókat, amelyek
Iránban és Guatemalában a
rendszer megdöntéséhez ve-
zettek. Titokban szintén jóvá-
hagyott egy sor U–2-es akciót
a Szovjetunió rakétaindító ál-
lomásainak fotózására.

Egyesek a „nagy elnapolás”
korszakának keresztelték el az 
Œ nevével fémjelzett ötvenes 
éveket, s azzal vádolták, hogy
többet foglalkozott a golffal,
mint a nemzet társadalmi 
problémáival. Mások viszont 
a béke és nyugalom idŒszakának
tekintik a zaklatott Truman-
kormányzat és a még nyug -
talanabb hatvanas évek közé 
ékelŒdött Eisenhower-
kormányzat idŒszakát. 
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