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z 1844-es demokrata
párti elnökjelölő kon-
vención kezdetben

alelnökjelöltnek tekintették,
csak hét sikertelen szavazás
után vetették fel a nevét, s a
kilencedik szavazáskor állt
mellé a többség. Míg ellen-
fele, a whig párti Henry Clay
ellenezte Texas tervezett an-
nexióját, Polk nyíltan meghir-
dette a területi terjeszkedés
népszerű programját: Oregon
„visszafoglalását” és Texas
„viss  zacsatolását”. Az ameri-
kai választók pedig egyre na-
gyobb arányban támogatták
a „nyilvánvaló elrendeltetés”
ideológiáját, mely szerint az
Egyesült Államoknak ki kell
terjesztenie hatalmát egé-
szen a Csendes-óceánig.

Polk bejelentette, hogy
csak egyetlen elnöki időszakot
vállal, majd négy célt tűzött ki
kormánya elé: a vámcsökken-
tést, a független kincstár visz-
szaállítását, az Oregon-kérdés
megoldását és Kalifornia meg-
szerzését. 1846-ra az első két
célt már el is érte: aláírta
mind a pénzügyminiszteréről
elnevezett Walker-féle vámok
törvényét, mind a Van Buren
elnök által 1840-ben létreho-
zott, magánbankoktól függet-
len kincstárt visszaállító tör-
vényt. 

Az Oregon-kérdés megol-
dása már nem volt ilyen egy-
szerű. Az Alaszka, Kalifornia
és a Sziklás-hegység által ha-
tárolt hatalmas terület 1818
óta brit–amerikai közös bir-
toknak számított. A londoni

kormány hajlandó lett volna
a Columbia folyó mentén ki-
jelölni a határt, a terjeszke-
dés szélsőségesebb amerikai
hívei viszont egész Oregont
az Egyesült Államokhoz sze-
rették volna csatolni. Polk fel-
ajánlotta a brit nagykövetnek
Oregon felosztását a 49. szé-
lességi fok mentén, s miután
ezt a nagykövet elutasította,
„blöffölni” kezdett: fenyegető
gesztusokat tett, s 1846 ápri-
lisában aláírta a Kongresszus
határozatát, mely szerint
Oregont nem tekintik többé
brit–amerikai közös birtok-
nak. A londoni kormány nem
akart háborút vívni a népsze-
rűtlen Hudson-öböl Társaság
kereskedelmi jogainak védel-
mében, s 1846. június 15-én

az amerikai Szenátus ratifikál-
hatta a nemzetközi szerző-
dést, amellyel Oregont ketté-
osztották a 49. szélességi fok
mentén. Vancouver-szigetet
viszont brit kézen hagyták,
mert a Hudson-öböl Társaság
oda költözött át.

Polk ezután a csendes-óce-
áni kereskedelemhez nélkü-
lözhetetlen, de Mexikóhoz
tartozó Kaliforniát akarta
megszerezni hazájának. Meg-
próbálta megfélemlíteni Me-
xikót: felvonultatta az ameri-
kai hadsereget Texas határára,
s a haditengerészetet felkészí-
tette Kalifornia elfoglalására,
az ottani lakosságot pedig lá-
zadásra ösztönözte. Majd 25
millió dollárt ígért a mexikói
kormánynak, s felajánlotta,

hogy kifizeti Mexikó tartozá-
sait az amerikai hitelezők-
nek. A mexikóiaknak azon-
ban eszük ágában sem volt
beleegyezni országuk meg-
csonkításába. Polk elszánta
magát a háborúra, s már csak
a megfelelő ürügyet várta.
Végül a mexikóiak megtették
neki azt a „szívességet”, hogy
1846. április 24-én rátámad-
tak egy amerikai őrjáratra a
Nueces és a Rio Grande fo-
lyók között. Polk (némi csúsz-
tatással) bejelentette, hogy
„Mexikó amerikai vért ontott
amerikai területen”, s kezde-
tét vette az amerikai–mexi-
kói háború (1846–48). 

Az amerikai hadseregek
mindenhol győzelmet arat-
tak, s 1847 szeptemberére
be  nyomultak Mexikóvárosba
is. Ezzel a háború véget ért.
A Guadalupe Hidalgó-i béke-
szerződéssel (1848) Mexikó
átadta Kaliforniát, Új-Mexi-
kót, elismerte a Rio Grandét
Texas határának, cserébe az
Egyesült Államok 18 250 000
dollárt fizetett. Polk elégedet-
ten távozhatott a Fehér Ház-
ból: több mint 50%-kal nö-
velte meg hazája területét.
Ám a négy éven át tartó, meg-
feszített munka olyannyira le-
gyengítette szervezetét, hogy
csak három hónappal élte túl
elnökségét.

Még alá sem írták a békét,
amikor Kaliforniában rábuk-
kantak a világ legnagyobb
aranylelőhelyére. Polk ebben
saját politikája igazolását lát -
ta: azon a vidéken, ahol a spa-
nyol felfedezők évszázadokon
át hiába kutattak nemesfé-
mek után, alig jelentek meg
az Egyesült Államok polgárai,
máris puszta kézzel gyűjthe-
tik össze az aranyat! 1848.
december 5-i elnöki bejelen-
tését követően kirobbant a
világ legnagyobb aranyláza, és
Kalifornia népessége néhány
hónapon belül százezer fővel
gyarapodott. A kaliforniai bá-
nyákból tíz éven belül har-
mincszor annyit érő aranyat
bányásztak ki, mint ameny-
nyit a Mexikótól elcsatolt te-
rületek fejében az Egyesült
Államok kifizetett.
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Életét teljesen kitöltötte a politika,
szinte semmi mással nem 

foglalkozott. Nem volt humor -
érzéke, a munka megszállott -

jaként önmagától és másoktól
egyaránt maximális teljesítményt

követelt. Nem volt vonzó, karizma-
tikus személyiség, de határozott,

céltudatos és hatékony vezetŒnek
bizonyult. Megállapította, hogy Œ

a legkeményebben dolgozó ember
az egész országban, s bármilyen
nagyképıen is hangzik az efféle

kijelentés, életrajzírói szerint
igazat mondott.
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