
Demokrata Párt 1852-
ben tartott elnökjelö -
lő gyűlésén a küldöt-

tek három napon át hiába
szavaztak újra meg újra, egyik
ismert politikusuk sem kapta
meg a szavazatok kétharma-
dát. A harmincötödik ered-
ménytelen szavazásnál végül
előkerült Franklin Pierce ne -
ve, aki a negyvenkilencedik
szavazásnál megkapta a jelö-
léshez szükséges kétharma-
dos többséget. A vonzó kül-
sejű, New Hampshire-i ügy -
véd tíz évvel korábban még
szenátor volt, önbizalomhiá-
nya miatt senkinek sem tu-
dott nemet mondani, s ezért
mindenki azt hitte, hogy azo-
nos nézeteket vall vele. Csak
kevesen tudták, hogy alkoho-
lizmustól és depressziótól
szenved. „Déli elveket valló
északinak” nevezték, azt re-

mélve, hogy képes lesz össze-
fogni a Demokrata Párt észa -
ki és déli csoportjait.

Az Egyesült Államok egyik
legrosszabb elnöke lett be-

lőle, mindenben kormánya
déli tagjaira hallgatott, s ez -
zel felháborította az északia-
kat. Nem szegült szembe a
rabszolgaság kiterjesztésére
irányuló törekvésekkel: ami-
kor William Walker déli ka-
landor felkelést robbantott ki
Nicaraguában, Pierce elsietve
elismerte kormányát (1856).
Az elismerést azonban vissza
kellett vonnia, amikor a kö -
zép-amerikai államok koalíci-
ója agyonlövette a kalandort. 

1854-ben elfogadta a Kan-
sas–Nebraska-törvényt, amely
a két territórium lakosságá-
nak döntésére bízta, hogy
rabszolgatartó vagy szabad
államot kívánnak-e létrehoz -
ni. Az északiak ezt a rabszol-
gaság elterjesztésére szolgáló
kísérletnek tekintették. A til-
takozó tömeggyűlések során
jött létre a Republikánus Párt,
s Kansasben véres összecsa-
pásokra került sor a rabszol-
gaság hívei és ellenfelei kö-
zött. Pierce olyannyira tehe-
tetlennek bizonyult, hogy 
sa ját pártja sem jelölte őt az
1856-os elnökválasztáson.
A tör ténteket így kommen-
tálta: „Mit lehet mást tenni,
mint lerészegedni?”

A PÁRTOK LEGJELENTŐSEBB VEZETŐI TERMÉSZE-
TESEN SOK ELLENFÉLRE TETTEK SZERT, AKIK MIN-
DENT ELKÖVETTEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY
NE LEHESSEN ŐKET ELNÖKNEK VÁLASZTANI. A
19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ÉLT LEGTEHETSÉGE-
SEBB POLITIKUSOKNAK, HENRY CLAYNEK, DA-
NIEL WEBSTERNEK VAGY JOHN C. CALHOUNNAK
INKÁBB IRIGYEI AKADTAK A VÁLASZTÁSOK IDEJÉN,
MINT TÁMOGATÓI. EZÉRT GYAKRAN MEGESETT,
HOGY AZ ELNÖKJELÖLÉS SORÁN NEM A LEGTE-
HETSÉGESEBB, HANEM A MINDENKI SZÁMÁRA EL-
FOGADHATÓ SZEMÉLYT JELÖLTÉK ELNÖKNEK.
AZOKAT A KEVÉSSÉ ISMERT EMBEREKET, AKIKET
CSAK AZÉRT JELÖLTEK, MERT MÁSOK SZEMÉLYÉ-
BEN NEM TUDTAK MEGEGYEZNI, „SÖTÉT LÓ”
(DARK HORSE) ELNÖKJELÖLTNEK NEVEZTÉK.
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