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Egy elfelejtett elnök életrajza

Amity Shlaes „Coolidge” cím_ könyvének is-
mertetése (Harper Kiadó, 2013, 576 oldal)

„Az adósságért nagy árat kell fizetni.” Ezekkel a 
szavakkal indítja Amity Shlaes Calvin Coolidge-
rQl írt életrajzát. A lakonikus, szigorú arcú New 
England-i férfi – „Hallgatag Cal”, ahogy kortársai 
sz_kszavúságára utalva emlegették – alelnökbQl 
lett Amerika 30. elnöke Warren Harding elnök 
1923-ban bekövetkezett halálakor; az 1924-es 
elnökválasztásokon pedig elnökjelöltként indulva 
is Q lett az ország elsQ embere.

Amity Shlaes, a nagy gazdasági válság történe-

térQl írt The Forgotten Man (Az elfelejtett ember) 
cím_ 2007-ben kiadott nagy siker_ munka szerzQje 
egy érdekes és tanulságos eset felidézésével kezdi 
új könyvét. 1849-ben Oliver Coolidge, Calvin déd-

apjának egyik testvére nem tudott törleszteni egy 29 
dollár 48 centes tartozást az egyik szomszédjának, 
ezért egy idQre börtönbe kellett vonulnia. A szerzQ 
ezután ügyesen áttér az államadósság kérdésére, kü-

lönös tekintettel arra az esetre, amikor az már olyan 
mérték_vé válik, hogy veszélyezteti a költségve-

tést és aláaknázza a nemzet önbizalmát. „Voltak 
idQk – írja Ms. Shlaes a Coolidge elQszavában –, 
amikor az adósság úgy béklyózta meg az Egyesült 
Államokat, ahogy egyszer Oliverrel is tette.”

Calvin Coolidge ilyen idQkben élt – és mi is 
ilyen idQkben élünk. Az I. világháború végén az 
amerikai államadósság 27 milliárd dollárra rú-

gott, kilencszer annyira, mint a háború elQtt. Ám 
Coolidge és Harding néhány év alatt 17,65 milliárd 
dollárra csökkentette az ország hitelkötelezettségét. 
Ezt azzal sikerült elérniük, hogy csökkentették 
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az adókat és gazdasági növekedést generáltak, 
ráadásul mindeközben többletdollárokkal töltötték 
meg az államkasszát. Ez az eredmény különösen 
figyelemreméltó teljesítménynek számít ma, ami-
kor az amerikai államadósság több mint 16 billió 
dollárra rúg, azaz a bruttó hazai össztermék (GDP) 
több mint 70%-át teszi ki. Néhány közgazdász arra 
figyelmeztet, hogy ha ez az érték eléri a 90%-ot, az 
könyörtelenül visszaveti majd a nemzetgazdaságot.

Ha pedig ez a válság bekövetkezik, az ország-

nak két választási lehetQsége marad. Visszatérhet 
a szabadpiaci rendszerhez alacsonyabb adókkal, 
gyengébb kormánnyal és az amerikai jegybank 
szerepét betöltQ Federal Reserve (Fed) pénzteremtQ 
politikájának visszafogásával – röviden a keynesi 
érzékenységek és az európai-stílusú szociáldemok-

rata kormányzásra való hajlandóság feladásával. 
Vagy választhatja azt, amit Jay Zawatsky, egy ener-
giaipari vállalat igazgatója „erQsödQ pénzügyi rep-

ressziónak” nevezett: további szövetségi kiadások 
és beavatkozás a gazdaságba, emelkedQ adókulcsok 
a gazdagok esetében, még nagyobb államadósság, 
amit a Fed bankópréseinek beindításával igyekez-

nek „fedezni”, és emelkedQ infláció.
Ahhoz, hogy megértsük az elsQ lehetQséget, 

meg kell értenünk az 1920-as éveket. Az 1920-as 
éveket pedig nem érthetjük meg anélkül, hogy 
bele ne pillantanánk Calvin Coolidge életébe és 
politikájába. Coolidge, írja Ms. Shales, „alapjában 
véve a munka embere volt,” „egy minimalista 
elnök, a költségvetési tervek és adócsökkentések 
gazdasági generálisa.”

Calvin Coolidge 1872. július 4-én született a 
Vermont állambeli Plymouth Notch-ban. A város 
központja fizikai és kulturális értelemben véve is 
a vegyeskereskedés volt, amit Calvin apja, John 
Coolidge vezetett. John a kereskedés mellett föl-
det m_velt és a vermonti törvényhozás tagjaként 
is dolgozott. A fiatal, vörös hajú Calvin csendes 
gyerek volt – és nagyon szégyellQs. „Még azt 
is kínosnak találta, hogy találkozzon azokkal 
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a felnQttekkel, akik belépnek a szülei házába”, 
írja Ms. Shlaes. Ám abban a zord környezetben 
elsajátította azokat a képességeket, amelyekre 
szükség volt „a tájjal vívott örök harcban”. 
Az élet kemény volt arrafelé abban az idQben: 
Calvin 12 éves volt, amikor anyja meghalt, hat 
évvel késQbb pedig húgát is elvesztette.

Középiskolai tanulmányait a Black River 
Academy-n folytatta, egy bentlakásos iskolában 
a vermonti Ludlowban. A fiatal Calvin kezdetben 
középszer_ jegyeket szerzett, és kevés tehetségrQl 
tett tanúbizonyságot az atlétika terén. Szeretett 
viszont olvasni, a legenda szerint kiolvasta az 
iskolakönyvtár összes könyvét. Amikorra azonban 
leérettségizett, sikerült jegyeit több mint tisztes-
séges szintre feltornásznia, bizonyítva ezzel egy 
jellegzetes vonását: viszonylag lassan indult, ne-

hezen találta a helyét az új helyzetekben, de egyre 
leny_gözQbb eredményeket produkált, amint meg-

szokta a környezetét.
A minta megismétlQdött az Amherst College-

en is. „Azt hiszem óriási honvágyam van”, írta 
apjának, miután megérkezett a fQiskolára, „a ke-

zem úgy remeg, hogy nem tudok olvashatóan 
írni”. IdQvel tudományos és társadalmi téren is 
egyre magasabbra emelkedett. „Most már maga-

biztos vagyok – olvashatjuk egy késQbbi hazaírt 
levelében –, olyan erQre tettem szert, ami egész 
életemben mellettem áll majd és segít abban, hogy 
megküzdjek a problémákkal.” Amikor lediplomá-

zott, a jogi pálya mellett döntött, de a politika felé 
is érdeklQdést mutatott.

Gyakornoki ideje után egy ügyvédi iro-

dában kezdett dolgozni a massachusettsi 
Northamptonban, ahol a helyi lakosok hamar 
megkedvelték stílusának tömörsége miatt (nem 
szerették ugyanis, ha bQ lére eresztett jogi taná-

csokért kellett fizetniük) és azért, mert mindig 
törekedett arra, hogy peren kívül rendezze a 
vitás ügyeket. A kisvárosi jogászi munkában 
nem gazdagodott meg, de az jó alapul szolgált 
politikai törekvései számára. 1898-ban, 26 éves 
korában városi tanácsos lett és ettQl kezdve 
ügyvédi munkája mellett egyre magasabb városi 
és állami tisztségeket viselt – városi tisztviselQ, 
Massachusetts állam képviselQje, Northampton 
polgármestere, az állam szenátora, az állam 
Szenátusának elnöke, kormányzóhelyettes. 

1918-ban, 46 évesen Massachusetts állam kor-
mányzójává választották.

IdQközben megnQsült: feleségül vette Grace 
Goodhue-t, egy csinos és okos ifjú hölgyet, aki a 
Vermonti Egyetemen szerzett diplomát. Amikor 
1905-ben összeházasodtak, az egyik barátjuk fe-

lesége megjegyezte: „Nem is értem, hogy ez a 
mogorva, vörös hajú kis ember hogyan nyerhette 
el ennek a csinos, elb_völQ lánynak a kezét.” Az 
egyszer_ körülmények között élQ Coolidge-család 
kerülte az adósságot. Inkább házat béreltek ahe-

lyett, hogy vállalták volna a jelzálogkölcsön ter-
heit, mert „Coolidge – írja Ms. Shlaes – nem sze-

retett bankároknak vagy bárki másnak tartozni.”
Politikusként Coolidge a republikánus progresz-

szív mozgalom hatása alá került, amely leginkább 
Theodore Roosevelt személyében testesült meg. Az 
állam Szenátusában a nQk szavazati joga, az állami 
jövedelemadó, a nQk minimálbére és a tanárok fi-
zetésének emelése mellett szavazott. Roosevelthez 
hasonlóan Q is úgy vélte, hogy a republikánusok 
kifoghatják a szelet a demokraták vitorláiból azzal, 
hogy ilyen ügyekben megelQzik Qket.

Ám Coolidge hamarosan kételkedni kezdett a 
progresszivizmusban. Egyebek között nem igazán 
értett egyet Roosevelt elhatározásával, aki az 1906-
os Hepburn-törvénnyel szabályozta a vasúti tarifá-

kat. Coolidge úgy vélte, hogy a vasúttársaságok, bár 
gazdagok és hatalmasok voltak, a nyereségesség 
határán m_ködtek. „A csapással Roosevelt a vas-
úttársaságok hatalmát akarta csökkenteni – ma-

gyarázza Coolidge kételyeit Ms. Shlaes –, ehelyett 
inkább megnyomorította Qket.” A transzkontinentá-

lis áruszállítás jövedelmezQségének aláaknázásával 
pedig a törvény aláaknázta az Egyesült Államok 
Kínával és Japánnal folytatott kereskedelmét.

Coolidge-et megdöbbentette egyes munkás-

párti vezetQk radikalizmusa, amikor az állam 
szenátoraként segített tetQ alá hozni egy mun-

kaügyi megállapodást a gyapjúipari munkások 
és munkáltatóik között. Egy levelében azt ír-
ta, hogy az IWW2 vezetQi, a híres Wobblie-k 
„szocialisták és anarchisták”, akiknek feltett 
szándéka, hogy szétzúzzanak „minden hatalmat, 
legyen az bármiféle egyházé vagy kormányé”.

2 IWW: Industrial Workers of the World (Világ 
Ipari Munkásai), 1905-ben alakult amerikai 
munkásszervezet.
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Coolidge már Massachusetts állam kormány-

zója, amikor a bostoni rendQrök sztrájkba lép-

nek, ezzel jóformán szabad utat engedve a 
fosztogatásnak, rongálásnak és utcai banditiz-

musnak. Már-már egy bénító általános sztrájk 
kitörése fenyegetett, és egyre erQsödött az utcai 
erQszak. Miután sikertelenül próbálkozott azzal, 
hogy a problémát tárgyalások útján rendezzék, 
Coolidge keményebb eszközökhöz folyamo-

dott. MeggyQzte a rendQrfQnököt, majd kirú-

gatta a sztrájkoló rendQröket és acélsisakos 
nemzeti gárdisták behívásával helyreállította 
a rendet. „Senkinek, sehol és soha nincs joga 
ahhoz, hogy a közbiztonság sérelmére sztrájkol-
jon”, jelentette ki.

1920-ban Coolidge a republikánus elnökje-

lölt, Warren Harding alelnök-jelöltjeként indult 
a választásokon. Harding felismerte, hogy a 
GOP-t (Grand Old Party, „régi nagy párt”, azaz 
a Republikánus Párt) egy konzervatívabb párttá 
kell alakítani és új irányba kell fordítani az 
országot. Woodrow Wilson elnök gazdasága az 
I. világháború után szinte szabadesésben volt, 
az országnak pedig új gazdasági filozófiára 
volt szüksége, hogy túljusson a wilsoni idQk 
z_rzavarán.

Harding választási jelszava a „normalitás” 
volt, azaz – ahogy Ms. Shlaes összefoglalja 
– „alacsony adók és vámok, kisebb közpon-

ti kormányzás és stabilitás”. Harding elsöprQ 
sikert aratott a választásokon, ami egyértelm_ 
elutasítása volt Wilson progresszív politikájá-

nak. Az újonnan megválasztott elnök Andrew 
Mellon pénzügyminiszter tanácsára csökkentse 
az adókat, hogy minél elQbb talpra állítsa a gaz-

daságot. A cél, írja Ms. Shlaes: „nem növelni, 
hanem visszaszorítani az adósságot.”

Az új gazdaságpolitika már kezdte meghoz-

ni az eredményeit, amikor 1923 augusztusában 
az 57 éves Harding valószín_leg szívelégte-

lenség következtében váratlanul elhunyt. Az 
elnöki székbe automatikusan az addigi al-
elnök, azaz Calvin Coolidge került. Mellon 
hitt abban, hogy az új elnök a „tudományos 
adóztatás” koncepciójának nagyobb fokú al-
kalmazásával – a „kínálati oldal” közgazda-

ságtanával, azaz mai szóval élve a kínálati 
közgazdaságtan elveinek alkalmazásával – tar-

tós gazdasági növekedést generálhat. Coolidge 
egy „tudományos adóztatási” törvényjavaslatot 
terjesztett a Kongresszus elé, amelyrQl azt 
remélte, hogy még az 1924-es elnökválasz-

tások elQtt elfogadják. A törvényjavaslat a 
legmagasabb adókulcsot, amely még 77%-on 
állt, amikor Harding hivatalba lépett, 50%-ról 
30%-ra vagy akár 25%-ra kívánta csökkenteni. 
A Kongresszus végül egy kevésbé radikális 
csökkentést szavazott meg, és 43,5%-ban hatá-

rozták meg a legmagasabb adókulcsot, ami azt 
jelentette, hogy az adócsökkentés leginkább a 
közepes jövedelm_ amerikaiak számára volt 
elQnyös. Bár csalódott volt, Coolidge aláírta a 
törvényt azzal a kikötéssel, hogy újraválasztá-

sa esetén felülvizsgálják az ügyet.
A választásokon Coolidge döntQ különbség-

gel legyQzte a demokratapárti jelöltet, John 
W. Davist és késQbb 25%-ra csökkentette a 
legmagasabb adókulcsot. A GDP növekedni 
kezdett, és összességében 25%-kal emelke-

dett a Harding–Coolidge évek alatt. Az ered-

mény a pénzügyi takarékossággal kiegészülve 
egy adóbevételektQl duzzadó államkassza volt: 
100 millió dollár költségvetési többlet 1925-
ben, 375 millió 1926-ban és közel 600 millió a 
következQ évben.

Ms. Shlaes története egyfajta kronologikus 
naplóként épül fel, amelyben a nagy jelentQség_ 
események leírását meg-megszakítják a kevésbé 
fontos ügyek, megtörve az elbeszélés fonalát. 
Ez az életrajz nem azoknak szól, akik egy ma-

gával ragadó, olvasmányos drámát keresnek. 
A kutatómunka azonban kimerítQen alapos, a 
politikai és gazdasági elemzés pedig helytálló.

A Coolidge-évek képviselik az ország legtisz-

tább kísérletét a kínálati közgazdaságtan terén 
– és illusztrálják a doktrína szembeötlQ sikerét 
is. Ez a siker Coolidge örökségének magja. A 
könyv kedvezQ idQben jelent meg. Amikor szá-

mos nemzet egy fenyegetQ gazdasági válsággal 
szembesül, amit nagyrészt az egyre emelke-

dQ államadósság okoz, a Coolidge-kísérlet – 
amelyrQl Amity Shales könyve részletes elem-

zéssel szolgál – bepillantást enged abba, milyen 
lehet egy alternatív irány.

(The Wall Street Journal)


