
második világháború-
ban George Herbert
Walker Bush a hadi-

tengerészet legfiatalabb piló -
tá jaként ötvennyolc bevetés-
ben vett részt. Egyik gépével
kényszerleszállást hajtott vég -
re a tengeren, egy másikat
pedig lelőttek, s őt egy ten-
geralattjáró mentette ki. Bá-
torságáért kitüntetésben ré-
szesült. A Yale Egyetem el-
végzése után Texasban olaj-
társaságoknál dolgozott, és
1954-ben megalapította a Za-
pata Petroleum Corporation
nevű vállalatot. Olyannyira
meggazdagodott, hogy az
1960-as évektől a politikának
szentelhette életét.

Kongresszusi képviselő
(1967–1971), az ENSZ ameri-
kai képviselője (1971–1973),
a Republikánus Nemzeti Bi-
zottság elnöke (1973–1974),
kínai nagykövet (1974–1975),
majd a CIA igazgatója (1976–
1977) lett. A houstoni Első
Nemzetközi Bank elnöke volt,
amikor külpolitikai tapaszta-
latainak köszönhetően Ro-
nald Reagan felkérte, legyen
az alelnöke. 1988-ban pedig
beköltözött a Fehér Ház ová-
lis irodájába.

Mivel a Kongresszus mind-
két kamarájában a demokra-

ták voltak többségben, Bush-
nak mérsékelt, középutas
irány vonalat kellett követnie,
a pragmatikus politikusnak
azonban ez nem esett nehe-
zére. 1990 júniusában azon-
ban megszegte választási ígé-
retét, adóemelést kért, mire
népszerűsége hanyatlani kez-
dett. A republikánusok egy
ré sze is ellenezte a deficit
csökkentésére irányuló ter-
veit. Kormánya csak komoly
nehézségek árán fogadtatott
el a Kongresszussal egy komp -
ro misszumos költségvetési
csomagtervet.

1992-ben úgy próbálta biz-
tosítani a gazdasági növeke-
dést, hogy csökkentette a
nye  reségadót, felfüggesztette
a gazdaság kormányzati sza-
bályozását, és mérsékelte a
túlságosan költségesnek ta-
lált szociális programok szö-
vetségi finanszírozását. Adó-
hitelt ajánlott a szegényebb
családok egészségügyi bizto-
sítására és a családot alapítók
első lakásának megvásárlásá -
ra. A Kongresszus olyan mó-
dosításokkal fogadta el terve-
zetét, amelyek miatt Bush a
végső törvényjavaslatot meg-

vétózta. Erre az évre az inflá-
ciót sikerült leszorítani, de a
munkanélküliség ismét 7,8%-
ra emelkedett, s a népszámlá -
lási hivatal jelentései szerint
az amerikaiak 14,2%-a nyo-
morban élt. Az 1992 áprilisá-
ban Los Angelesben kitört,
súlyos zavargások ötvenöt
halálos áldozatot követeltek,
ami azt jelezte, hogy a faji el-
lentéteket és előítéleteket
nem sikerült felszámolni.

Bush külpolitikai tevékeny-
sége sikeresebbnek bizonyult
a belpolitikainál. Támogatói
úgy fogalmaztak, hogy há rom
háborúban aratott győzelmet.
Az első a hidegháború volt.
A kelet-európai kommunista
rendszerek ugyanis szabad
választások után többpárti
par lamentáris rendszerekké
alakultak át (1989–1990).
Egye sek szerint ekkoriban
Bush túlságosan óvatosnak
bizonyult. A berlini fal ledön-
tése idején (1989) úgy vélte,
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Az idŒsebb Bush tehetséges volt,
tevékeny és külügyekben sikeres –

csakhogy az amerikai társadalmat a
külügyeknél jobban aggasztották

a gazdasági problémák. Ezért több-
ségük elfordult a republikánusoktól.
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a Szovjetunió nem fogadja
majd el a két német állam
egyesítését, és bonyolult tár-
gyalásokba bocsátkozott,
pedig a szovjet főtitkár fél év
múlva már hajlandó volt min-
den katonát kivonni a haj-
dani NDK területéről. Bush
még 1991 nyarán is a Szovje-
tunió egységének fennmara-
dását tartotta valószínűnek,
s egy ukrajnai beszédében
kijelentet te, hogy nem támo-
gatja a távoli zsarnokok kö-
zeli zsarnokokra váltását, va-
lamint az „etnikai alapú, ön-
gyilkos na cio nalizmust”. Az
események azonban meg-
előzték: az év végére a Szov-
jetunió megsemmisült.

Bush megkötötte Gorba-
csovval a vegyi fegyverek meg-
semmisítéséről és gyártásuk
beszüntetéséről (1990), vala-
mint a hadászati támadó fegy -
verrendszerek csökkentésé-
ről szóló START–1 elneve-
zésű egyezményt (1991). Az
1990 novemberében megren-
dezett párizsi nemzetközi ta-
lálkozón a NATO és a Varsói
Szerződés tagállamainak ál-
lamfői kölcsönös megnemtá-

madási szerződést írtak alá,
amellyel tulajdonképpen le-
zárták a hidegháborút. A kö-
vetkező évben mind a Varsói
Szerződés, mind a Szovjet -
unió felbomlott. Az Egyesült
Államok visszavonta nukleá-
ris rakétáit Nagy-Britanniá-
ból. 1993 januárjában Bush
már Borisz Jelcin orosz állam-

fővel írta alá a START–2 egyez -
ményt, amely a nukleáris
fegyvertár hét éven belüli je-
lentős csökkentését írta elő.

Az amerikai elnök óvatos
maradt a Jugoszlávia felbom-
lását kísérő válság során is:
nem próbálta megvédelmez -
ni a boszniai mohamedáno-
kat az etnikai tisztogatástól,
s az Egyesült Államok 1995-ig
passzív maradt a térségben.
Óvatosan viselkedett Kínával,
országa egyre fontosabbá vá -
ló kereskedelmi partnerével
szemben is, amelynek fegyve-
resei 1989 júniusában több
ezer tüntetőt mészároltak le
a pekingi Tienanmen téren.

Bush második győztes há-
borújára Latin-Amerikában
került sor. 1989 végén Ma-
nuel Noriega panamai diktá-
tor fegyveresei lelőttek egy
amerikai tisztet, egy másikat
pedig megkínoztak, mire az
Egyesült Államok huszon -
négy ezer katonája december
20-án megszállta az országot.
Az Amerikai Államok Szövet-
sége egyhangúlag, az ENSZ
közgyűlése szótöbbséggel el-
ítélte az akciót, Nagy-Britan-

nia, Kanada, Franciaország,
Japán és Olaszország azon-
ban helyeselte, akárcsak a pa-
namaiak többsége. Noriegát
elfogták, s negyven év bör -
tön re ítélték Floridában koka-
inkereskedelemért és pénz-
mosásért. 

Nicaraguában az 1990-es
választásokon megbukott a

baloldali, sandinista kormány,
ezért a Bush-kormányzat fel-
számolta a gazdasági embar-
gót, segélyt ígért, és felosz-
lásra biztatta a „kontrák” had-
seregét. A Kanadával és Mexi-
kóval folytatott tárgyalások
után megkötötték az Észak-
amerikai Szabadkereskedel mi
Egyezményt (NAFTA, 1992).

Az amerikai diplomácia ak-
tívnak bizonyult az afrikai
kontinensen is: tárgyalásaival
Bush meggyorsította a dél-af-
rikai apartheidrendszer fel-
számolását, és a Kongress zus
beleegyezett a gazdasági
szank  ciók eltörlésébe. 1992
decemberében Bush huszon -
nyolc ezer amerikai katonát
küldött Szomáliába az éhe-
zők segítésére és a polgárhá-
ború megakadályozására.

A harmadik győztes hábo -
rú az öbölháború volt (1990–
1991). Ezt már a Colin Powell
vezérkari főnöknek tulajdoní-
tott, úgynevezett Powell-elv
jegyében vívták meg. Esze-
rint az ország csak fontos
nemzeti érdek veszélyezte-
tése esetén üzen hadat, biz-
tosítva a Kongresszus és a
nép támogatását. Meg kell
határozni az elérendő célo-
kat s azt is, mikor kell befe-
jezni a harcot. Mindenekelőtt
pedig elsöprő katonai fölény-
nyel kell rendelkezni és a le-
hető legkevesebb emberéle-
tet szabad veszélyeztetni.

Irak 1990. augusztus 2-án
százezer katonával megszáll -
ta Kuvaitot. Az agresszió az -
zal fenyegetett, hogy a világ
olajkészleteinek 20%-a Szad-
dám Huszein iraki elnök ke-
zére kerül. Bush rendkívül
ügyesen tartotta kézben a
nemzetközi diplomácia szá-
lait. Miután az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa elítélte az iraki
agressziót, s elfogadta az ame -
 rikai gazdasági szankciókat,
Bush több állam- és kormány-
fővel tárgyalva óvatosan elő-
készítette a katonai akciót.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa
felkérte a fegyveres fellépés -
re, majd az amerikai Szená-
tus és a Képviselőház is felha-
talmazta erre. Az Egyesült Ál-
lamok által vezetett, elsöprő

fölényben lévő szövetséges
haderő 1991. január 17-én
megindította a Sivatagi vihar
hadműveletet. Február 27-re
már fel is szabadították Kuva-
itot. A hadműveletek gyorsa-
sága nem adott időt háború-
ellenes megmozdulások szer-
vezésére, és a hivatásos ame-
rikai hadsereg bebizonyította
hatékonyságát. Bár Huszeint
nem sikerült megbuktatni, s
véresen megtorolta az ellene
lázadó kurdok és síiták felke-
lését, Bush kijelentette, hogy
a győzelemmel a nemzet kitö-
rölte emlékezetéből a viet-
nami kudarcot: „Vietnam kí-
sérteteit végső nyugalomra he-
lyeztük Arábia homokjában!”

Pártja megosztottsága és
egy rövid gazdasági vissza-
esés következtében Bush a
következő választáson veresé-
get szenvedett. Minden jel ar -
ra mutatott, hogy az ameri-
kai társadalom elfordult a
kül politikai vállalkozásoktól.
Bush elkeseredetten vonult
vissza Houstonba. Nyolc év
múlva azonban megvigaszta-
lódhatott, mert fia az Egye-
sült Államok elnöke lett. 2011-
ben Barack Obama elnök a
Szabadság Emlékérmet, a leg-
tekintélyesebb polgári kitün-
tetést adományozta neki. Bár
Parkinson-kór miatt 2012-
ben tolószékbe kényszerült,
90. születésnapján, ahogy ezt
korábban megígérte, helikop-
terből ejtőernyős ugrást haj-
tott végre.
Ő volt az első amerikai el -

nök, aki nem magánember-
ként, hanem államfői minősé-
gében látogatott hazánkba.
1989. július 11-én a Kossuth
téren híres gesztust tett: ösz-
szetépte előre megírt beszé-
dét, és a zuhogó esőben spon -
tán szavakkal ígért támoga-
tást Magyarországnak. Ugyan-
azon év október 26-án pedig
bejelentette, hogy biztosítja
hazánknak a legnagyobb ke-
reskedelmi kedvezményt. Há-
romszor látogatott Budapest -
re (1983, 1989, 2001), s a
harma dik alkalommal a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend
nagykeresztje kitüntetésben
részesült.




