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z amerikai polgárhábo -
rú idején (1861–1865)
ő volt az egyetlen déli

szenátor, aki az unió Kong-
resszusában maradt, s még a
visszafoglalt Tennessee kato-
nai kormányzójának hivatalát
is vállalta. Ezért az 1864-es vá-
lasztáson, amelyen a Republi-
kánus Párt a háborúpárti de-
mokratákkal egyesülve ideig-
lenesen Nemzeti Unió Pártjá-
nak nevezte magát, a nemzeti
összefogás hangsúlyozására
a demokrata párti Andrew
Johnsont jelölték Lincoln alel-
nökének.

Senki sem szerette volna
az elnöki székben látni, s
ezért Lincoln meggyilkolása
után rendkívül nehéz hely-
zetbe került. Az északiak sze-
mében gyanús déli demok-
rata volt, a déliek szemében
pedig áruló. Kormányzata
mégis jelentős eredmények-
kel dicsekedhetett. Külügymi-
nisztere, William H. Seward
meggyőzte III. Napóleon fran-
cia császárt, hogy vonja ki
Habsburg Miksa császárságát
támogató seregeit Mexikóból,
1867-ben pedig 7,2 millió dol-
lárért megvásárolták Oroszor-
szágtól Alaszkát. A kortársak
„Seward őrültsége” és „Seward
jégszekrénye” néven emleget-
ték az új territóriumot, s csak
harminc év múlva, amikor
aranyat találtak itt, ismerték
el, hogy érdemes volt megvá-
sárolni. 1868-ban szerződést
kötöttek Kína kormányával
az egymás országában élő ál-
lampolgáraik jogairól s a kí -
naiak korlátlan amerikai be-
vándorlásának engedélyezésé-
ről. 1867-ben pedig birtokba
vették a Hawaiitól ezer mér-
földre nyugatra fekvő Mid-
way-szigeteket. 

A fő belpolitikai problémát
azonban a legyőzött egykori
rabszolgatartó tagállamok je-
lentették. Johnson azt ter-
vezte, hogy ha visszavonják a
kilépést az unióból, elutasít-
ják a rabszolgaságot és meg-
tagadják a konföderációs ál-
lamadósság fizetését, vala-
mint lakosságuk 10%-a esküt
tesz az unióra, az illető állam
újra annak teljes jogú tagja

lehet. Az általános amneszti-
ából csak a konföderáció ve-
zető tisztviselőit, valamint a
húsz ezer dollárnál értéke-
sebb tulajdonnal rendelkező-
ket zárta ki, akiknek külön
kellett kérelmezniük az el-
nöktől politikai jogaik vissza-
állítását. A nagylelkű rende-
zést a déli államok akadályoz-
ták meg: a választásokon a
konföderáció vezetőit küld-
ték a Kongresszusba, s véres
faji zavargásokra is sor került.

Johnson nem tudott kompro-
misszumra jutni a felháboro-
dott republikánusokkal. Nép-

szerű és mérséklő törvényja-
vaslataikat megvétózta, s ez -
zel szembefordította magá-
val a Kongresszus mindkét
kamarájának többségét.

1867-től a republikánusok
hozzáláthattak saját rekonst-
rukciós politikájuk megvaló-
sításához. Immár a feketék
politikai jogainak fegyveres
biztosításával próbálták pol-
gárjogaik tiszteletére bírni a
délieket. Tennessee kivételé-
vel katonai megszállást vezet-
tek be valamennyi volt „láza -
dó” déli államban, több száz -
ezer déli fehér állampolgárt
fosztottak meg politikai jo ga -
i tól, ugyanakkor politikai jo-
gokkal ruházták fel a helyi la-
kosság többsége által alsóbb-
rendűnek tekintett feketéket. 

Johnson megvétózta az
úgynevezett kongresszusi re-
konstrukció törvényeit, vétóit
azonban a két kamara érvény-
telenítette. Amikor a Szená-
tus akaratával szembeszegül -
ve leváltotta Edwin M. Stan-
ton hadügyminisztert, a radi-
kális republikánusok vádat
emeltek ellene a Képviselő-
házban, azt állítva, hogy meg-
szegte a hivatalok időtarta-
máról rendelkező törvényt,
és gyalázta a Kongresszust. 
Ő volt az első elnök, aki el -

len lefolytatták a törvény-
hozó szerv vádeljárását, az
úgynevezett impeachmentet.
A Szenátus által lefolytatott
perben azonban végül fel-
mentették (1868). Ma már az
amerikai jogászok és történé-
szek is úgy vélekednek, hogy
nem követett el törvény te -
lenséget, s veszélyes prece-
dens lett volna elegendő ok
nélkül leváltani az elnököt. 

Ezután Johnson már nem
avatkozott bele a kongresz-
szusi rekonstrukció folyama-
tába. Utolsó év végi üzeneté-
ben bölcs reformokra tett ja-
vaslatot, melyekből később
többet is bevezettek, az ő in-
dítványait azonban felhábo-
rodás fogadta. A Fehér Ház-
ból való távozása előtt elnöki
kegyelemben részesített min-
den egykori „lázadót”, nem
vett részt utóda beiktatásán,
s visszatért államába.

ABRAHAM LINCOLNT A LEGNAGYOBB, MÁSODIK
ALELNÖKÉT VISZONT A LEGROSSZABB ELNÖKÖK
KÖZÖTT TARTJA SZÁMON A TÖRTÉNELEM. REND-
KÍVÜL SZEGÉNY SORBÓL SZÁRMAZOTT, ÍRNI CSAK
HÚSZÉVESEN TANULT MEG. NYOMORBAN ELTÖL-
TÖTT IFJÚSÁGA MIATT SZENVEDÉLYESEN UTÁLTA
A NÁLA GAZDAGABB ÉS MŰVELTEBB EMBEREKET.
A KISEMBEREK, A „PLEBEJUSOK” KÉPVISELŐJÉNEK
TEKINTETTE MAGÁT, AKI A „PARAZITA ARISZTOK-
RÁCIA” ELLEN HARCOL. ELLENFELEI MEGVETŐEN
CSAK „A TENNESSEE-I SZABÓ” NÉVEN EMLEGET-
TÉK. VISZONT Ő VOLT AZ EGYETLEN EGYKORI
ELNÖK, AKIT HIVATALI IDŐSZAKA UTÁN SZENÁ-
TORRÁ VÁLASZTOTTAK.
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