
pja magával vitte euró-
pai diplomáciai útjai -
ra. Így John Quincy a

nemzetközi politika játéksza-
bályaival Franklin és Jeffer-
son mellett ismerkedhetett
meg. Megtanult latinul, ógö-
rögül, franciául, hollandul,
németül, olaszul, spanyolul, s
csak azt sajnálta, hogy hébe-
rül nem tud, mert akkor az
Ószövetséget eredeti nyelven
olvashatná. Még a szerelmé-
ről is lemondott szülei nyo-
mására. Apja mégis elégedet-
len volt, s így írt neki: „Ha
nem jutsz el nem csak hivatá-
sod, hanem hazád vezető po-
zíciójába, ezt csak saját lusta-
ságodnak, hanyagságodnak
és makacsságodnak köszön-
heted!” 

John Quincy Adams pálya-
futása valóságos sikersorozat
volt – kivéve azt a négy évet,
amit a Fehér Házban töltött
el. Négy nagyköveti megbíza-
tás után szenátorrá választot-
ták, majd James Monroe kor-
mányában ő lett minden idők
legsikeresebb külügyminisz-
tere (1817–25). Ugyanolyan
odaadással szolgálta hazáját,
mint apja, s ugyanúgy képte-
len volt elviselni az emberi os-
tobaságot és a kisszerű politi-
kai intrikákat. A közélet a de-
mokratizálódással együtt vul-
gárisabbá, korruptabbá és
intoleránsabbá is vált, Adams
pedig egyre magányosabban
képviselte a régi elveket egy
átalakuló világban. „Visszafo-
gott, hideg, komoly és távol-
ságtartó ember vagyok – val-
lotta naplójában – politikai ve-
télytársaim szerint rosszkedvű
embergyűlölő, személyes ellen-
ségeim szerint antiszociális
vadember. Jellemem e hibájá-
nak ismeretében sem érzek
semmi hajlandóságot arra,
hogy megváltozzak.”

Az 1824-es elnökválasztá-
son egyik elnökjelölt sem
tett szert abszolút többségre,
s az alkotmány előírása sze-
rint a Képviselőháznak kel-
lett döntenie. Henry Clay, a
Képviselőház elnöke tárgyalt
Adamsszel, majd rávette ál-
lama, Kentucky képviselőit,
hogy őrá adják szavazatukat.

Az új elnök pedig felajánlotta
Claynek, hogy legyen a kül-
ügyminisztere. A korábbi
nemzedék politikai néze-
tei szerint minden a le-
hető legjobban zajlott
le: az ország bölcs veze-
tői kiegyeztek egymás-
sal a színfalak mögött,
de a nemzeti érdeket
tartva szem előtt. Az új
nemzedék azonban úgy
látta, hogy ami történt, az a
nép akaratának kijátszása. Hi-
szen nem Andrew Jackson
lett az elnök, aki elnyerte a
népi szavazatok 42%-át, ha -
nem Adams, a né pi szavaza-
tok 32%-ával! Azon nal megfo-
galmazták a „korrupt alku”
vádját, amelyet újra meg újra
felhoztak az egyik legbecsüle-
tesebb elnök ellen. 

Adams nagyszabású terve-
zetet tárt a Kongresszus elé.
Csatornák, utak és kikötők
építését, felfedezőutak támo-
gatását, belügyminisztérium,
nemzeti egyetem, haditenge-
részeti akadémia, csillagvizs-
gáló létrehozását, az európai -
val megegyező mértékrend-
szer bevezetését, valamint a
tudomány szövetségi támo-
gatását indítványozta. A kép-
viselők és szenátorok viszont

olyan takarékos, visszafogott
kormányzatot kívántak, ami-
lyet Jefferson épített ki.
Adams megelőzte korát: aktív,
tevékeny, a társadalom fejlődé-
sét hatékonyan támogató kor-
mányzatot szeretett volna lét-
rehozni. Kortársai azonban
úgy vélték, hogy a demokrácia
kormánya legyen olcsó, és le-
hetőleg minél kevesebb do-
logba avatkozzon bele. 

Adams lett az első elnök,
akinek hívei mindkét kamará-
ban kisebbségben voltak.
Programját elvetették, terveit
kigúnyolták, s rendszeresen
durva támadások érték. Kül-
politikai téren is kudarcok kö-
vették egymást. A Simón Bo-
lívar által összehívott páname-
rikai konferenciára az ameri-
kai követ késve érkezett meg,
a Mexikóval aláírt szerződést
csak Adams távozása után ra-
tifikálták, a Közép-Amerikai
Egyesült Tartományokkal alá-
írt egyezmény pedig érvényét
veszítette, amikor az állam-

szövetség néhány éven be -
lül felbomlott.

Adams családja széthul-
lott, egyik fia öngyilkos
lett, felesége depresszió-
val, másik fia pe dig alko-
holizmussal küsz ködött.
Az elnöki pár magányo-

san és boldogtalanul élt a
Fehér Házban. 1828-as vá-

lasztási vereségét fájdalmas
kudarcként élte meg, s – apja
példáját követve – nem vett
részt győztes ellenfele 1829.
március 4-i beiktatásán, ha -
nem titokban elhagyta a Fe -
hér Házat.

A század legsikertelenebb
és legboldogtalanabb ameri-
kai államfője végül képviselő-
ként (1831–1848) vívta ki azt,
amit elnökként nem volt
képes: a népszerűséget. Meg-
védelmezte a földjeikről el-
űzött szeminol indiánokat,
az Amistad spanyol hajót el-
foglaló, lázadó rabszolgákat,
s éveken át olvasta fel a kép-
viselők előtt a rabszolgaság
elleni petíciókat. Az ameri -
kaiak pedig végre megtanul-
ták megbecsülni a politikai
élet elpusztíthatatlan és fá-
radhatatlan pátriárkáját.
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A
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN AZ ALA-
PÍTÁS ÓTA TABUNAK SZÁMÍTANAK A SZÜLETÉSI
ELŐJOGOK, POLITIKUSDINASZTIÁK AZONBAN ITT
IS KIALAKULTAK. JOHN QUINCY ADAMSNEK – GE-
ORGE W. BUSHHOZ HASONLÓAN – AZ APJA VOLT
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE. JOHN ADAMS
MÁR KORA GYERMEKKORÁTÓL ARRA NEVELTE
FIÁT, HOGY „NAGY EMBERRÉ”, „HAZÁJA TÖRVÉ-
NYEINEK, SZABADSÁGÁNAK ÉS VALLÁSÁNAK VÉ-
DELMEZŐJÉVÉ” VÁLJON, VAGYIS MÉLTÓ KÖVETŐJE
LEGYEN. NYOLCÉVES KORÁBAN ANYJA KIVITTE A
FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ EGYIK CSATATERÉRE,
AHOL KÖZVETLEN KÖZELRŐL LÁTTA, HOGYAN
ESNEK EL CSALÁDJA KÖZELI BARÁTAI. BÁR A MŰ-
VÉSZETEK ÉS A TUDOMÁNYOK ÉRDEKELTÉK, A
GYŰLÖLT JOGI PÁLYÁT KELLETT VÁLASZTANIA,
MERT ONNAN EGYENES ÚT VEZET A POLITIKÁHOZ. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 6. ELNÖKE

JOHN QUINCY ADAMS
1825. MÁRCIUS 4.–1829. MÁRCIUS 4.

Születés:
Braintree, Massachu-
setts, 1767. július 11.

Párt:
Republikánus Párt nem-
zeti republikánus frak-

ciója
Választási győzelem:

1824
Választási vereség:

1828
Házastárs:

Louisa Catherine John-
son (1775–1852)

Halál:
Washington D. C., 

a Capitolium épületé-
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