
övid elnökségét a bi-
zalmi és gazdasági vál-
sággal való küszködés

keserítette meg. A társadalom
felháborodással fogadta a
Nixon számára biztosított el-
nöki kegyelmet, s korrupt al-
kuval vádolta az el nököt. Az
infláció és az egyre erősödő
gazdasági válság ellen Ford a
hagyományos eszközökkel, a
kormány költekezésének visz-
szafogásával és a költségveté -
si egyensúly helyreállításával
próbált küzdeni. Konfliktusa
ezért állandósult a Kongresz-
szus demokrata párti többsé-
gével. Ráadásul egy hónapon
belül, 1975 szeptemberében
két zavaros fejű asszony is
megpróbálta agyonlőni.

Ford folytatni kívánta az
enyhülés folyamatát, s a kom-
munista rendszerek liberalizá-
lódásának reményében 1975-
ben aláírta Helsinkiben az
európai biztonsági és együtt-
működési értekezlet záróok-
mányát. Ellenfelei azzal vá-
dolták, hogy ezzel elfogadta
Ke let-Európa szovjet meg-
szállását. Az amerikai társa-
dalomnak pedig elege lett a

külföldi beavatkozásokból.
A Kongresszus nem szavazta
meg sem a Törökországnak,
sem a Dél-Vietnamnak ígért
támogatást, s csökkentette
az Angolának nyújtott se-
gélyt is.

Az Egyesült Államok viet-
nami és kambodzsai szövet-
ségeseinek vereségét (1975)
a világ az Egyesült Államok ve-
reségének tekintette. En nek
ellensúlyozására  Ford elren-
delte a kambodzsai kommu-

nisták által elfogott Mayaguez
nevű amerikai hajó harminc-
kilenc tengerészének fegyve-
res kiszabadítását (1975). Az
akció negyvenegy katona éle -
tébe került.

A média egyre kíméletle-
nebb módon tette közzé az
elnök valamennyi szerencsét-
len gesztusát, s afféle ügyefo-
gyott, csetlő-botló figurának
tüntette fel az ország leged-
zettebb, legkisportoltabb s
leghosszabb életű elnökét.
Ford csak nehézségek árán
kapta meg pártja támogatá-
sát az 1976-os elnökválasztá-
son – a határozottabb veze-
tésre vágyakozó társadalom
támogatását azonban nem si-
került biztosítania.

Nem választási ígéreteinek,
személyes vonzerejének vagy
a kampányára fordított össze-
geknek köszönhetŒen lett a
világ vezetŒ nagyhatalmának
állam- és kormányfŒje, hanem
pusztán azért, mert mindenki
megbízható, tisztességes 
embernek tartotta.
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R
Ő VOLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ ELNÖKE,
AKI A HIVATALT NEM VÁLASZTÁS ÚTJÁN NYERTE
EL. A KÉPVISELŐHÁZBAN TÖLTÖTT HOSSZÚ IDŐ
ALATT AZT MONDTÁK RÓLA, HOGY CSAK RIVÁLI-
SAI VANNAK, ELLENSÉGEI NINCSENEK, S MR. NICE
GUY (JÓFIÚ ÚR) NÉVEN EMLEGETTÉK. 1973-BAN
SPIRO AGNEW, NIXON ALELNÖKE KORRUPCIÓS
VÁDAK MIATT LEMONDÁSRA KÉNYSZERÜLT, ÉS A
XXV. ALKOTMÁNYKIEGÉSZÍTÉS ÉRTELMÉBEN AZ
ELNÖK JELÖLHETTE KI UTÓDÁT. NIXON FORDOT
VÁLASZTOTTA, MERT ÚGY VÉLTE, HOGY A BARÁT-
SÁGOS, BECSÜLETES, TEKINTÉLYES, MÉRSÉKELT RE-
PUBLIKÁNUS POLITIKUS EGYARÁNT ELFOGADHATÓ
LESZ MINDKÉT PÁRT SZÁMÁRA. AMIKOR PEDIG A
KÖVETKEZŐ ÉVBEN MAGA NIXON IS LEMONDÁSRA
KÉNYSZERÜLT, FORD BEKÖLTÖZHETETT A FEHÉR
HÁZBA. 
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