
republikánusok 1880-
ban úgy jártak, mint
huszonnyolc évvel ko-

rábban a demokraták: chica-
gói elnökjelölő konvencióju-
kon a harmincnegyedik szava-
zással sem sikerült többséget
biztosítani egyik vezetőjüknek
sem. A harminchatodik szava-
zásnál egy mindaddig viszony-
lag ismeretlen férfi, James A.
Garfield nyerte el a kétharma-
dos többséget. Szegény család-
ból származó, ohiói ügyvéd
volt, aki harcolt a polgárhábo-
rúban, majd képviselő lett
(1863–1880). Ellenfelei ügyet-
lensége, a Demokrata Párt
iránti északi gyanakvás és az
erélyes republikánus kam-
pány jóvoltából megnyerte a
választást.

Hivatalba lépése után négy
hónappal, 1881. július 2-án a
washingtoni Baltimore és Po-
tomac pályaudvaron a zavart
elméjű Charles Julius Guiteau
hátulról kétszer rálőtt az el-
nökre, mert az megtagadott
tőle egy diplomáciai állást.
Garfield két és fél hónapon át
küzdött az életéért. Három-
szor operálták meg, s valószí-
nűleg az orvosok sterilizálat-
lan szerszámai miatt kapott
vérmérgezésbe halt bele szep -
tember 19-én. A gyilkost a saj -
tó úgy mutatta be, mint aki a
hi vatalhajszolás miatt raga-
dott fegyvert. Így a merénylet-
nek annyi eredménye volt,
hogy felhívta a társadalom fi-
gyelmét a korrupt hivatalosz-
togatás ellentmondásaira.

politikusok egy része
igencsak megrémült,
amikor Garfield meg-

gyilkolása után alelnökére
szállt az elnöki rang. A ma gas,
testes, elegáns Chester A. Ar -
thurt ugyanis úgy ismerték,
mint „a vesztegetők vesztege-
tőjét”. New York City republi-
kánus politikai vezetői 1871-
ben kineveztették a kikötő
vámigazgatójává. Ar thur sze-
met hunyt a vesztegetések és
törvénytelen eljárások felett,
és több mint ezer állást bizto-
síthatott a helyi republikánu-
soknak, akik fizetésük és a fel-
vett kenőpénzek egy részét
befizették a párt kasszájába.
1878-ban leváltották, de két
év múlva felkínálták neki az
alelnökjelöltséget, hogy a
konzervatív republikánusok
frakciója is a többség jelöltje
mellé álljon. 

Mindenki attól tartott, hogy
Arthur a legkorruptabb re-
publikánus gyakorlatot fogja
követni. A hatalom azonban
felelősségérzettel töltötte el.
Meglepően tisztességes és ha-
tékony kormányzatot hozott
létre, s még a New York-i vám-
hivatal élére kinevezett utód-
ját sem váltotta le. „Megtanul-
tam, hogy Chester A. Arthur
és az Egyesült Államok elnöke
két különböző ember!” – je-

lentette ki. 1883-ban alá-
írta a Pendleton-féle köz-
hivatali törvényt, amely
véget vetett a „pré da -
rendszernek”, vagyis a
közhivatalok politikai szem-
pontok alapján történő oszto-
gatásának. Ezentúl a hivata-
lok egy részét csak a kétpárti
közszolgálati bizottság előtt
vizsgát tett jelöltek tölthették
be. Megnehezítették a tisztvi-
selők politikai okokból tör-

ténő elbocsátását is. Az elnök
javaslatot tett a haditengeré-
szet fejlesztésére, és elnök-
sége alatt négy modern hadi-
hajó épült meg. Szerény kez-
det volt, de ezzel fektették le
a későbbi fejlődés alapjait.

Arthur renováltatta a Fe -
hér Házat, s a washingtoni
társasági élet egyik központ-
jává változtatta. Javaslatot
tett a vámok és a fogyasztási

adók csökkentésére,
a Kongresszus azon-
ban nem támogatta
őt. A republi kánus
kép   vi selők és szenáto-
rok ugyanis meg vol-
tak eléged ve a kincs-
tár bevételi többle té -
vel, amely ből bőke  zű -
en támogathatták a
rá  juk sza vazó társadal -
mi csoportokat. Pe dig
hallgathattak volna
Ar  thurra, mert egyre
több déli és nyugati
amerikai háborgott
azon, hogy a magas
vámok miatt drágán
kell megvásárolnia az
iparcikkeket, s döntött
úgy, hogy a következő
elnökválasztáson a De-
mokrata Párt jelöltjét
fogja támogatni.

Bár Arthur népszerű-
sége növekedni kezdett,

a párt főnökei nem támogat-
ták reformjai miatt, a múlt-
jára emlékező reformerek
pedig továbbra sem bíztak
benne. Így nem sikerült jelöl-
tetnie magát a következő el-
nökválasztásra.
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Születés:
Moreland Hills, Ohio, 
1831. november 19.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1880

Házastárs:
Lucretia Rudolph (1832–

1918)
Halál:

Elberon, New Jersey,
1881. szeptember 19. 
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1881. szeptember 19. 

Születés:
Fairfield, Vermont, 
1829. október 5.

Párt:
Republikánus Párt

Választási győzelem:
1880 (alelnökként)

Házastársa:
Ellen Lewis Herndon

(1837–1880)
Halál:

New York City,
1886. november 18. 
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