
alószínűleg ő volt az
Egyesült Államok leg-

kevésbé iskolázott elnö -
ke. Egy szegény telepes ge-
rendaházában született, s leg-
feljebb egy évet tölthetett el
vidéki elemi iskolákban. A
föld művelést nem szerette,
de minden más munkára ké-
szen állt: dolgozott kompon
és hajón, segédkezett boltban
és kovácsműhelyben, kerítés-
deszkát hasogatott, katonás-
kodott, kereskedett, földmé-
rést vállalt, majd az illinois-i
New Salem városka postames-
tere volt (1833–1836). Állan-
dóan olvasott, s folyamatos
önművelésének eredménye-
képpen 1837-ben Springfield-
ben ügyvédi irodát nyithatott.
Hamarosan Közép-Illinois

egyik legismertebb whig párti
politikusa s – alaposabb jogi
tanulmányok híján is – egyik
legsikeresebb és legbecsülete-
sebb ügyvédje lett. Ezért ne-
vezték Honest Abe-nek, vagy -
is Becsületes Ábrisnak.

A RABSZOLGATARTÁS
ELLENZŐJE
Semmiféle kormányzati ta-
pasztalattal nem rendelke-
zett, még csak polgármesteri

hivatalt sem töltött be, mi-
előtt beköltözött a Fehér Ház -
ba. Csak képviselő volt, elő-
ször Illinois, majd 1847-től
két évig az Egyesült Államok
képviselőházában, ahol támad -
ta a mexikói háborút kirob-
bantó Polk elnököt. Az ő irá-
nyításával szerveződött meg
a rabszolgaság kiterjesztését
ellenző Republikánus Párt il-
linois-i szervezete. Az 1858-
as szenátusi választásra ké-

szülve tartotta egyik leghíre-
sebb beszédét: „Az önmagá-
val meghasonlott ház nem áll-
hat fenn. Úgy hiszem, ez a
kormányzat nem maradhat
tartósan félig rabszolgatartó
és félig szabad. Nem azt aka-
rom, hogy az Unió felbomol-
jon – nem azt akarom, hogy
a ház összedőljön –, de azt
gondolom, meghasonlottsága
meg fog szűnni. Vagy ilyen
lesz egészen, vagy olyan.” Bár

a szenátusi választáson vere-
séget szenvedett Stephen A.
Douglasszel szemben, hét nyil -
vános vitájuk országszerte fi-
gyelmet keltett és ismertté
tette Lincoln nevét. 

Az 1860-as elnökválasztá-
son kizárólag annak köszön-
hette győzelmét, hogy a De-
mokrata Párt több jelöltet in-
dított, s így egyik sem tudott
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ABRAHAM LINCOLNT A HÁROM LEGNAGYOBB
ELNÖK KÖZÖTT TARTJÁK SZÁMON, WASHING-
TON ÉS FRANKLIN D. ROOSEVELT MELLETT.
MEGGYILKOLÁSA MIATT MÁRTÍRKÉNT TISZTEL-
TÉK, SZÁMTALAN SZOBROT, FESTMÉNYT ÉS ÉLET-
RAJZOT KÉSZÍTETTEK RÓLA. A FILMRENDEZŐK
KEDVENCÉNEK NEVEZHETŐ, MERT KÖZEL HÁROM-
SZÁZ MOZIFILMBEN, TÉVÉFILMBEN ÉS DOKUMEN-
TUMDRÁMÁBAN IDÉZTÉK FEL ALAKJÁT. OLYAN
RENDEZŐK TISZTELEGTEK ELŐTTE, MINT D. W.
GRIFFITH, JOHN FORD, ANTHONY MANN ÉS
STEVEN SPIELBERG. CSAK 2012-BEN HAT
FILMBEN BUKKANT FEL, MÉG VÁMPÍRVADÁSZKÉNT
VAGY ZOMBIVADÁSZKÉNT IS. 
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ABRAHAM LINCOLN
1861. MÁRCIUS 4.–1865. ÁPRILIS 15.

V 

Születés:
Sinking Spring farm,
Kentucky, 1809. feb-

ruár 12.
Párt:

Republikánus Párt
Választási győzelem:

1860, 1864
Házastárs:

Mary Ann Todd (1818–
1882)
Halál:

Washington D. C.,
1865. április 15. 
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Az idealizálás céljával készült 
szobrok és festmények mára már 

elfeledtették, hogy kortársai 
számára Lincoln kifejezetten 

visszataszító látványt nyújtott. 
192 cm-es magassága a 19. század

közepén abnormálisnak tınt, 
s azt mondták róla, „olyan, mint

egy óriási csontváz, amelyre 
b�rt feszítettek, és e b�rt 

ruhadarabokkal takarták el”.  
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elegendő elektori szavazatot
összegyűjteni. Elnöki idősza -
ka meglehetősen dicstelenül
kezdődött, mert merénylet-
től tartva szinte titokban ér-
kezett meg a fővárosba. Meg-
választása azt jelezte a rab-
szolgatartó déliek számára,
hogy az északi államok már
nemcsak a gazdaságban, ha -
nem a politikában is átvették
a vezető szerepet, s hamaro-
san olyannyira megerősödnek,
hogy képessé válnak a rab-
szolgaság eltörlésére. Ezért a
„Mély-Dél” államai kiléptek az
unióból, és létrehozták saját
államszövetségüket, az Ame-
rikai Konföderált Államokat. 

Lincoln békülékeny beszé-
det tartott hivatalba lépésé -
nek napján: „Elégedetlen hon-
fitársaim, a ti kezetekben és
nem az enyémben van a pol-
gárháború súlyos kérdése.
A kor mány nem fog megtá-
madni benneteket. Nem rob-
banhat ki a konfliktus, ha nem
ti magatok lesztek az agresz-
szorok. Nem tettetek az ég -
ben feljegyzett esküt arról,
hogy megsemmisítitek ezt a
kormányzatot, én viszont most
a legünnepélyesebben es kü -
szöm, hogy fenntartom, meg-
őrzöm és megvédelmezem.
[…] Nem ellenségek vagyunk,

hanem barátok. Bár a szenve-
dély megfeszítheti, nem sza-
kaszthatja el érzelmi köteléke-
inket. Az emlékezet misztikus
húrjai, amelyek ott húzódnak
a csataterektől, a hazafiak sír-
jától az élő szívekig, a családi
tűzhelyekig, behálózva ezt a
tágas országot, újult erővel
fogják zengeni az unió kóru-
sát, ha – és én bizton hiszem
ezt – a természetünkben la-
kozó jobb angyalok ismét
megérintik azokat!” Úgy vél -
te azonban, hogy a déli álla-
mok kiválására erkölcsileg
igazolhatatlan cél érdekében
került sor, s neki kötelessége
mindent megtenni az unió
egysége védelmében. 

ÉSZAK DÉL ELLEN

Az Egyesült Államok történel-
mének legvéresebb háború -
jában, a polgárháborúban
(1861–1865) 360 ezer északi
és 260 ezer déli katona esett
el, s a polgári áldozatokkal
együtt a halottak száma min-
den bizonnyal meghaladta az
egymilliót. A felületes szem-
lélőnek úgy tűnhet, hogy az
unió (az északi államok) el-
söprő gazdasági fölénye ele -
ve biztosította a háborús győ-

zelmet a szövetségi kormány-
zat számára, s ehhez nem
sokban járulhatott hozzá az
elnök. 

Csakhogy megtörtént már
néhányszor a világtörténelem -
ben, hogy egy gyengébb ál-
lamnak sikerült kivívnia a füg-
getlenségét, mint például
Svájc nak a Német-római Csá-
szársággal, Hollandiának a
Spanyol Birodalommal vagy
éppen az Egyesült Államok-
nak a Brit Birodalommal
szem   ben. Ráadásul a konföde-
ráció győzelméhez nem volt
szükség az északi államok
megszállására vagy hadsere-
gének teljes megsemmisíté-
sére, mindössze arra, hogy el-
vegye az unió kedvét a terü-
lete elleni támadásoktól, s
ezzel elérje háborús célját, a
déli államszövetség fennma-
radását. Tekintetbe véve a
konföderáció hadseregét irá-
nyító, kiváló tiszteket (Ro-
bert E. Lee, Thomas J. Jack-
son, James Longstreet stb.)
és lakosságának a katonásko-
dásra való készségét, erre
minden esély megvolt. Ráadá-
sul 1863-ra az északi államok-
ban megelégelték a magas
adókat, a kormány megnöve-
kedett hatalmát, s az északi
demokraták körében befolyá-

sos békepárt alakult. New
Yorkban még véres népfelke-
lés is kitört a sorozás ellen. 

A gazdasági fölény tehát
egyáltalán nem volt elegendő
a győzelemhez. Arra is szük -
ség volt, hogy Lincoln kormá-
nya meg tudja nyerni a láza-
dókhoz nem csatlakozott ál-
lamok támogatását, hogy ha-
tékonyan mozgósítsa az unió
nagyobb erőforrásait a győze-
lem érdekében, és akkor se
kössön fegyverszünetet, ami-
kor úgy tűnt, hogy a konföde-
ráció katonailag legyőzhetet-
len. Az elnök kiválóan ismer -
te fel a pillanatnyi taktikai kö-
vetelményeket, ugyanakkor
sohasem veszítette szem elől
a háború végső célját, a nem-
zeti egység helyreállítását.
Ügyesen elkerülte, hogy az
irányítása alatt álló hadsere-
gek kezdjék meg az ellensé-
geskedést. 

Mivel a konföderáció char -
les  toni ütegei nyitottak első-
ként tüzet a dél-karolinai
Sum ter-erődre, északon ha-
talmas felháborodást okoz-
tak azzal, hogy „rálőttek a
csillagos-sávos lobogóra”. Ha-
zafias láz tört ki, s oly sokan
csatlakoztak a hadsereghez,
hogy évekig nem volt hiány
újoncokban. Ezután Lincoln



a finomabb és keményebb
módszerek váltogatásával el
tudta kerülni, hogy a „Felső-
Dél” rabszolgatartó határálla-
mai (Missouri, Kentucky, De-
laware, Maryland) csatlakoz-
zanak a konföderációhoz,
amelyből Virginia nyugati ré -
sze kivált, s önálló állammá
alakult az unión belül. Ha
ezek a gazdag és stratégiailag
is fontos államok a konföde-
rációt erősítették volna, a Dél
jóval nagyobb erőforrásokkal
és kedvezőbb helyzetben har-
colhatott volna a függetlensé-
géért – amelyet talán meg is
tud őrizni.

Lincoln kormánya felállí-
totta a világ legjobban felsze-
relt és ellátott hadseregét, s
ugyanakkor arra is képes volt,
hogy a Kongresszussal együtt -
működve lefektesse a mo-
dern Amerika alapjait. Két
éven belül (1862–63) moder-
nizálták az adó-, a bank- és a
pénzügyi rendszert, mezőgaz -
dasági minisztériumot alapí-
tottak, fejlesztették az okta-
tásügyet, nyugati földeket bo-
csátottak a farmerek rendel-
kezésére, s megkezdték a
kon tinenst átszelő vasútvo-
nal építését. 

Az elnök megnövelte a vég-
rehajtó hatalom jogkörét a
háborús intézkedések haté-
konysága érdekében, és ő ala-
kította ki az unió katonai
stratégiáját is. Elnöki rende-
leteivel a háború első éveiben
ő adott újra meg újra kisebb
„lökéseket” a túlságosan pasz-
szív és óvatos tábornokok-
nak. Jó stratégiai érzéke volt,
az elsők között ismerte fel,
hogy a győzelmet nem az el-
lenség fővárosának elfoglalá-
sával, hanem hadseregének
megsemmisítésével lehet ki-
vívni. Tisztában volt azzal is,
hogy a konföderáció győzel-
mét leginkább egy európai
szövetséges biztosíthatná,
ezért ügyes lépésekkel meg
tudta akadályozni, hogy a
nagyhatalmak támogatásban
részesítsék a déli államokat. 

III. Napóleon éppen mexi-
kói beavatkozását készítette
elő, és érdekében állt volna,
hogy támogassa a konföderá-

ciót. Brit szövetségese nélkül
azonban nem akarta elköte-
lezni magát, s Lincoln min-
dent elkövetett a londoni kor-
mány megbékítéséért. Miután
egy amerikai hadihajó 1861-
ben a nyílt tengeren megállí-
totta a Trent nevű angol gő-
zöst, és foglyul ejtette a kon-
föderáció Európába utazó
diplomatáit, Lincoln kijelen-
tette, hogy „Egyszerre csak
egy háborút!”, s a brit tiltako-
zás után azonnal szabadon
engedte az elfogottakat. Ami-
kor pedig a háborús célok
közé a nemzeti egység mel-
lett a rabszolgák felszabadí-

tása is bekerült, a brit kor-
mány már nem bízhatott
abban, hogy a parlament és a
társadalom támogatná a kon-
föderáció kormányának elis-
merését.

A HÁBORÚ TÉTJEI
Lincoln újra meg újra felhívta
honfitársai figyelmét arra a
tényre, hogy az amerikai pol-
gárháborúnak még a nem-
zeti egységnél és a rabszolga-
ság felszámolásánál is na-
gyobb a tétje. 1861. július 4-
én tartott beszédében így
fogalmazta meg kormánya
háborús céljait: „Népi kor-
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Politikai sikereit valószínıleg
annak köszönhette, hogy nem az

ideális, hanem az optimális 
megoldásokat kereste. „Nem 

állítom, hogy irányítottam volna
az eseményeket – jelentette ki –,

inkább �szintén bevallom, hogy az
események irányítottak engem.”

Pragmatikus politikus volt, aki
nem szŒtt nagy terveket, hanem 
a közvetlen problémák megoldá-

sát tekintette feladatának. Olyan
folyami hajóshoz hasonlította

magát, aki „a hajó menetét 
mindig csak addig a pontig 

jelöli ki, ameddig ellát”. 
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mányzatunkat gyakran ne-
vezték kísérletnek. Két szem-
pontból népünk már bizonyí-
tott: sikeresen megalapította
és sikeresen működtette e
kormányzatot. Még egy fel-
adat maradt: sikeres megőr-
zése a megdöntésére irányu -
ló, nagy erejű belső kísérlettel
szemben.”

Abraham Lincoln már el-
nöksége előtt is ellenfele volt
a rabszolgaságnak, de nem
támogatta az aktív fellépést
a rabszolgaság ellen, mert
úgy vélte, gazdaságtalansága
miatt magától meg fog szűn -
ni. Nem hitt ab ban sem, hogy
a fehérek és feketék képesek
békésen egymás mellett élni,
ezért egészen elnökségéig tá-
mogatta a felszabadítottak-
nak az afrikai Libériába való
áttelepítésére irányuló törek-
véseket.  

Hamarosan kiderült, hogy
a feketék nem kívánnak átte-
lepülni egy ismeretlen föld-
részre, a rabszolgatartók ilyen
feltétellel sem hajlandóak
megválni „tulajdonuktól”, az
északiak pedig nem tudják
biztosítani az áttelepítés pénz -
ügyi feltételeit. Lincoln még
1862. augusztus 14-én a Fe -
hér Házban tartott megbe-
szélésen is arra figyelmez-
tette a fekete politikai veze-
tőket, hogy ha a rabszolgasá-

got fel is számolják, a faji elő-
ítéletek megmaradnak, s újra
felvetette az emigráció lehe-
tőségét. „Ez ugyanúgy a mi
országunk, mint a ma gáé!” –
közölte vele egyik tárgyaló-
partnere, s társai egyetértet-
tek vele. A kitelepítést az abo-
licionisták egy része is elle-
nezte, arra hivatkozva, hogy
inkább az előítéletek ellen
kellene küzdeni.

A rabszolgaság más terüle-
tekre való kiterjesztését azon -
ban Lincoln már politikai pá-
lyafutása kezdetétől ellenez te.
Nem fogadta el a demokrá -
ciára való hivatkozást, ami  kor
az volt a kérdés, létrehozhat-
nak-e egy territórium lakói
többségi szavazással rabszol-
gatartó államot. Lincoln szá-
mára ugyanis nem a többségi
akarat, hanem a rabszolga-
ság erkölcsi tűrhetetlensége
volt az elsődleges szempont,
s úgy vélte, a többség sem ve-
heti el egy kisebbségnek a
Függetlenségi nyilatkozatban
megfogalmazott jogait „az
élethez, a szabadsághoz és a
boldogulásra való törekvés-
hez”. Annyi bizonyos, hogy
Lincoln faji kérdésekben val-
lott nézetei sokat változtak
a polgárháború alatt, s az
egy kori „faji szeparatista” –
George M. Fredrickson ame-
rikai történész megfogalma-

zásával élve – készen állt arra,
hogy „egy színvak demokrá-
cia potenciálisan egyenlő pol-
gártársainak” tekintse Ame-
rika lakóit. 

Az elnök 1862 nyarán látta
be, hogy a nagyobb belföldi
és külföldi támogatás érdeké-
ben elnöki kiáltvánnyal kell
felszabadítania a rabszolgá-
kat. Az első jelentősebb észa -
ki győzelem, az antietami
csata (szeptember 17.) után
jelentette be, hogy 1863. ja-
nuár 1-jétől érvénybe lép a
„lá zadók” területein élő rab-
szolgákat felszabadító, úgy-
nevezett emancipációs nyi-
latkozata. „Soha életemben
nem éreztem bizonyosabbnak,
hogy helyesen cselekszem,
mint most, amikor aláírom
ezt a papirost!” – jelentette
ki. Ezután engedélyezte a fe-
ketékből felállított katonai
egységek létrehozását. 

Nagylelkűnek bizonyult az
indiánokkal is. 1862-ben Min-
nesotában a rezervátum ellá-
tási problémái következté-
ben kirobbant a szánti sziúk
felkelése Kis Varjú főnök ve-
zetésével. Mintegy félezer te-
lepest és katonát öltek meg,
s ezért a bíróság 303 indiánt
halálra ítélt. Lincoln 265 sziút
elnöki kegyelemben részesí-
tett, s csak azokat végezhet-
ték ki, akik gyilkosságot vagy

nemi erőszakot követtek el.
A kegyelem ekkoriban egyál-
talán nem volt népszerű in-
tézkedés, egy szenátor figyel-
meztette is az elnököt, hogy
ha több indiánt kivégeztet,
nagyobb támogatásra tehet
szert a Kongresszusban. Lin-
coln így válaszolt: „Nem
akaszt athatok fel embereket
szavazatokért!” 

„VÁLASZTÁSOK NÉL KÜL
NEM LEHET SZA BAD
KORMÁNYZATUNK!”
Amíg bízott abban, hogy a
hadsereg irányítói képesek
győzelmet aratni, addig azt
sem bánta, hogy tiszteletle-
nek vele. George B. McClellan,
az unió hadseregének főpa-
rancsnoka egyszer nem volt
hajlandó találkozni az őt fel-
kereső elnökkel, s lefeküdt
aludni, mialatt Lincoln vára-
kozott rá. Az elnök nem sér-
tődött meg: „Ha képes győzel-
met aratni, még a lova kan-
tárját is hajlandó vagyok
tarta  ni” – jelentette ki. De
azon nal leváltotta McClellant
és utódait is, amint nyilvánva-
lóvá vált, hogy nem tudják
megnyerni a háborút. Miután
Ulysses S. Grant személyében
megtalálta azt a főtisztet, aki
hajlandó az offenzív hadvise-
lésre, 1864 márciusában az
unió hadseregeinek főpa-
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‚A GETTYSBURGI  BESZÉD ‚‚A GETTYSBURGI  BESZÉD ‚

A legnagyobb hatást az a néhány mondatos
beszéde gyakorolta, amelyet a gettysburgi
csatatér temetŒjének avatásán mondott el
1863. november 19-én. A megrázóan egyszerı
és sallangmentes szónoklat így hangzott:

„Négyszer húsz és hét évvel ezelŒtt atyáink
egy új, szabadságban fogantatott nemzetet
hoztak létre e kontinensen, amely ama elvnek
szenteltetett, hogy minden ember egyenlŒ-
nek teremtetett. Most nagy polgárháborúba
bocsátkoztunk, amelyben eldŒl majd, hogy a
nemzet vagy más, így fogant és ennek szen-
telt nemzet tartósan fennmaradhat-e. Mi e
háború egyik nagy csatamezején gyıltünk
össze. Eljöttünk, hogy felavassuk e mezŒ egy
részét azok végsŒ nyughelyeként, akik itt élet-
üket adták, hogy e nemzet élhessen. IllŒ és
helyes dolog, hogy így tegyünk. Csakhogy tá-

gabb értelemben nem avathatjuk fel, nem
tisztelhetjük meg és nem szentelhetjük fel
ezt a helyet. Azok a derék férfiak, az élŒk és
a halottak, akik itt küzdöttek, már jobban fel-
szentelték annál, hogy csekély képességeink
ehhez bármit is hozzáadjanak vagy elvonja-
nak belŒle.  A világ kevéssé figyel s nem so-
káig emlékezik majd arra, amit itt beszélünk,
de sosem felejti el, amit Œk itt tettek. Inkább
nekünk, az élŒknek kell magunkat itt ama be-
fejezetlen munkának szentelnünk, amelyet
azok, akik itt harcoltak, oly nemes módon
mozdítottak elŒ. Inkább magunkat kell ama
nagy feladatnak szentelnünk, amely elŒttünk
áll – e dicsŒ halottak példája növelje meg ra-
gaszkodásunkat azon ügyhöz, amelyért Œk
mindent feláldoztak –  határozzuk el ünne-
pélyesen, hogy e halottak nem haltak meg

hiába – hogy e nemzet Isten segedelmével
újjá fog születni a szabadságban – és hogy a
nép kormányzata, a nép által és a népért lét-
rejött kormányzat nem fog eltınni a Föld szí-
nérŒl.”

A maga korában megdöbbentŒen rövid
beszédben Lincoln nem említette meg sem
az uni ót, sem a konföderációt. Csak a Füg-
getlenségi nyilatkozatra utalt, amely ré-
gebbi a déliek által megtagadott alkot-
mánynál is. Nem államról beszélt te hát,
nem az unióról, hanem öt alkalommal is a
nemzetet emlegette, amelynek egye temes
feladata van: a vi lág számára be kell bizonyí-
tania, hogy a demokrácia (government of the
people, by the people, for the people) képes
erélyes és hatékony módon meg védelmezni
a szabadságot és az egyenlŒ séget.



rancsnokává nevezte ki és
minden támadással szemben
megvédelmezte.

Bár kortársai közül sokan
úgy látták, hogy Lincoln riasz-
tóan megnövelte a végrehaj tó
hatalom hatáskörét, ő mind -
végig hangsúlyozta, hogy erre
kizárólag a háború miatt van
szükség. Szigorúan ragaszko-
dott a demokrácia alapelvei-
hez, s hallani sem akart arról,
hogy a harcokra való tekintet-
tel el lehetne halasztani az
1864-ben esedékes elnökvá-
lasztást. Pedig minden jel arra
mutatott, hogy vereséget fog
szenvedni: Északon egyre ter-
jedt a békevágy, s az unió csa-
patainak hatalmas véráldozat
árán sem sikerült még kivív-
niuk a döntő győzelmet. Lin-
coln mégsem függesztette fel
a szeptemberi behívóparan-
csot, pedig azt tanácsolták
neki, hogy ezzel próbálja nö-
velni támogatói számát. Nem
siettette két újonnan megala-
kult állam, Colorado és Neb-
raska befogadását az unióba,
pedig az ottani választók biz-
tosan őrá szavaztak volna.
Nem rendelte el, hogy a meg-
szállt déli területek lakói is ve-
gyenek részt az elnökválasztá-
son, pe dig így is nyerhetett
volna néhány szavazatot. Va-
gyis sze mélyes politikai túlélé-
sénél fontosabbnak tartotta a
népakarat minden külső ma-
nipulációtól mentes érvénye-
sülését, a demokrácia intéz-
ményeinek érintetlen fennma-
radását. 

„Választások nélkül nem le -
het szabad kormányzatunk!” –
jelentette ki Lincoln. Nem po-
litikai manővereinek, hanem
Atlanta elfoglalásának kö -
szön hette győzelmét az 1864-
es elnökválasztáson. Ezzel
ugyanis nyilvánvaló lett, hogy
a háborút hamarosan meg
fogják nyerni, s a kormány
po litikája sikeresnek bizo-
nyult. Amint azt ő is megfo-
galmazta: „Ezzel bebizonyoso-
dott, hogy a nép kormánya
fenn tudja tartani a válasz-
tást egy nagy polgárháború
közepette is. A világ idáig
nem tudhatta, hogy ilyesmi le-
hetséges.” 

A NAGYLELKŰ GYŐZTES
A győzelem közeledtével Lin-
coln közzétette rendkívül
nagylelkű elképzeléseit a déli
államok rekonstrukciójáról,
az unió helyreállításáról. A
kon föderáció főtisztviselői-
nek kivételével minden „láza-
dónak” kegyelmet akart adni,
a rabszolgáktól eltekintve tu-
lajdonuktól sem kívánta meg-
fosztani őket, s azt tervezte,
hogy amikor az 1860-ban sza-
vazati joggal rendelkező ál-
lampolgárok (vagyis a felnőtt
fehér férfiak) 10%-a hűséges-
küt tesz az uniónak, államuk
visszakapja önkormányzatát.
Nem akarta radikálisan átala-
kítani a déli államok társa-
dalmi rendszerét sem: azt ter-
vezte, hogy egyelőre kizárólag
a műveltebb és a hadseregben

harcoló feketék számára biz-
tosít politikai jogokat. 

Amikor pedig eljutott hoz -
zá a hír, hogy Lee tábornok
Appomatoxnál letette a fegy-
vert, a következőket üzente a
győztes Grantnek: „Hagyják,
hogy megadják magukat és
hazatérjenek otthonaikba,
csak fegyvert ne fogjanak
újra. Hadd menjenek vala-
mennyien, a tisztek és a töb-
biek, én csak engedelmességet
akarok, nem további véron-
tást. […] Senkit sem akarok
megbüntetni, bánjanak velük
minden szempontból liberáli-
san. Mi csak azt kívánjuk,
hogy ezek az emberek újra az
unióhoz kötődjenek, és aláves-
sék magukat törvényeinek.” 

A győzelemmel az elnök
minden bizonnyal szert tett

akkora tekintélyre és befo-
lyásra, hogy széles körökben
elfogadtathatta volna elképze-
léseit a háború utáni rekonst-
rukcióról. Minden gesztusa a
békét és a kiegyezést szol-
gálta. Az 1865. április 10-én
tartott győzelmi ünnepen pél-
dául felszólította a zenekart,
hogy játssza el a déliek leg-
népszerűbb indulóját, a Di -
xie-t. Váratlan halálával a mér-
sékelt és nagylelkű rendezés
lehetősége semmisült meg.

1865. április 14-én Lincoln a
feleségével együtt a wa shing -
toni Ford Színház elnöki páho-
lyából figyelte mosolyogva
Tom Taylor Amerikai kuzi-
nunk című, nagy sikerű vígjá-
tékának előadását. 22 óra 13
perckor John Wilkes Booth szí-
nész belépett a páholyába, s
Derringer márkájú pisztolyá-
val hátulról fejbe lőtte. A pá-
holyban tartózko dó Henry R.
Rathbone őrnagy rátámadt,
Booth egy vadászkéssel meg-
sebesítette őt, majd a páholy-
ból a színpadra ugrott. Sarkan-
tyúja a páholyt díszítő zász-
lóba akadt, ezért a színpadra
érve lábát törte, de még lati-
nul elkiáltotta Virginia állami
jelszavát: „Sic semper tyrra-
nis!” (Így járnak a zsarnokok!)
A kirobbant zűrzavarban sike-
rült elmenekülnie. Lincoln
nem tért töb bé magához.
Másnap reggel halt meg a
színházzal szembeni házban,
ahová átvitték.
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Alighanem egyetlen elnököt sem
támadtak még oly sok oldalról 
és olyan hevesen, mint Œt. 
Az abolicionistáknak és a radikáli-
soknak túlságosan mérsékeltnek
tınt, a konzervatívoknak és az 
állami jogok védelmezŒinek túlsá-
gosan merésznek, egyesek azért
szidták, mert nem köt békét a kon-
föderációval, mások azért, mert
nem nyeri meg elég gyorsan 
a háborút. Ellenfelei bitorlónak, 
bohócnak, árulónak, zsarnoknak,
szörnyetegnek, idiótának, 
eunuchnak, bigottnak, demagóg-
nak, sarlatánnak, holdkórosnak, 
négerimádónak nevezték.  
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