
iplomáciai feladato-
kat látott el Párizsban
(1778–79), Hollandiá-

ban (1780–82), Nagy-Britan-
niában (1785–88), s tagja volt
a függetlenségi háborút lezáró
párizsi békeszerződést aláíró
delegációnak (1783) is. Rend-
kívüli munkabírással évtizede-
ken át éjjel-nappal dolgozott
hazája érdekében, és húsz
éven át még a családjával is
csak ritkán találkozott. Még-
sem kedvelték, mert ügyet len
volt, türelmetlen és indulatos,
nem tudott kedveskedni, cse-
vegni, barátkozni – és talán
túlságosan okos volt ahhoz,
hogy elfogadja honfitársai di-
csőségről szövögetett álmait.

Egyetlen kollégája sem volt
olyan művelt a jog és a politi-
kai filozófia terén, mint ő, de
nem értette meg, hogy hazá-
jában nem lehet megkérdője-
lezni bizonyos szép eszmé-
ket. Ezek szerint Amerika né -
pe mindenben különbözik az
európaiaktól, önzetlen, haza-
fias és szabadságszerető nép,
amely előtt megnyíltak a vég-
telen fejlődés és gazdagodás

lehetőségei. Adams ezzel
szemben azt vallotta, hogy az
amerikaiak semmiben sem
jobbak, tisztábbak és erköl-
csösebbek más népeknél, s
ezért őket is sújtani fogják az
önzés, a korrupció és pártvi-
szályok következményei. Az
arisztokratikus elit és a nép
ellentéteit pedig egy monar-
chikus jellegű, igen erős, ab-
szolút vétójoggal rendelkező

s a törvényhozásban is szere-
pet játszó végrehajtó hata-
lomnak kell feloldania és ki -
egyensúlyoznia. 

Ellenfelei ezért egész életé -
ben azzal vádolták az Egye-
sült Államok függetlenségé-
nek egyik legaktívabb harco-
sát, hogy titokban a brit mo-
narchikus és arisztokratikus
rendszer híve. Pedig követ-
keztetéseinek lényegét ma is

elfogadhatjuk: az emberi jo -
gok védelmében az erős köz-
ponti hatalomnak mind az
eli tista, mind a demokratikus
eszmék nevében elkövethető
igazságtalanságokat meg kell
akadályoznia. 

Elnöksége viharosnak ígér-
kezett. Legtöbb kortársa csak
Washington méltatlan és ne-
vetséges utódának tekintette
és „Őkerekdedsége” néven
emlegette. Ő pedig szomo-
rúan állapította meg: „A nép-
szerűséget sohasem tudtam
meghódítani, soha nem vol-
tam és sohasem leszek nép-
szerű ember.” Egyszer úgy fo-
galmazott, hogy egy ellensé-
ges országban kellett leélnie
az életét. Alelnöke az ellen-
párthoz tartozott, ő pedig el-
követte azt a hibát, hogy jó
ideig meghagyta a miniszté-
riumok élén Washington em-
bereit, akik inkább a szélső-
ségesen föderalista Alexan-
der Hamilton politikáját kö-
vették, mint a mérsékeltebb
új elnökét.

Az ő kormányzata költö-
zött át 1800-ban Philadelphiá -
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ból az elődje által kijelölt szö-
vetségi főváros félkész épü -
leteibe, Maryland és Virginia
határára, a Potomac mo csaras
partjaira. Washington D. C.
még évekig nem volt más,
mint egy folyóágakkal és pa-
takokkal felszabdalt, erdős
vidék, ahol csak az elnök, a
Kongresszus és a Legfelsőbb
Bíróság épületei emelkedtek
ki az apró fogadók közül, ame-
lyekben a képviselők, szenáto-
rok és tisztviselők laktak.

Adams felismerte, hogy
meg kell őriznie a Washing-
ton által kimondott semle-
gességet a franciák és britek
által vívott forradalmi hábo-
rúkban. Diplomatái azonban
Párizsban tehetetlennek bizo-
nyultak, és sikertelenségükért
a kenőpénzt követelő francia
politikusokra hárították a fe-
lelősséget. 1798-ra ezért az
or szágot háborús láz kerí-
tette hatalmába, a szélsősé-
ges föderalisták hadüzenetet
követeltek, a Kongresszus tíz -
ezer fős hadsereget állított
fel és létrehozta a haditenge-
részeti minisztériumot. A ten -
gereken hadüzenet nélküli
ha diállapot alakult ki. 

A háborús közhangulat mi -
att Adams elfogadta a födera-
lista többségű kongresszus
által hozott, úgynevezett „ide-
gen- és lázítási törvényeket”.
Ezek megemelték az állam-
polgárság elnyeréséhez szük-
séges várakozási időt, lehe-
tővé tették, hogy az elnök de-
portáltassa a veszélyesnek te-
kintett külföldieket, s hábo rú
idején bebörtönöztesse az el-
lenséges országok állampol-
gárait. Adams egyszer sem

élt ez utóbbi lehetőségekkel,
az ellenzéki, republikánus saj -
tó képviselőit azonban súlyo-
san zaklatták. 

Adams belátta, hogy az el-
szabaduló indulatok köze-
pette neki kell elszánnia ma -
gát egy népszerűtlen lépésre:
a béke helyreállítására. Kor-
mánya és pártja megkérde-
zése nélkül új tárgyalásokat
kezdeményezett és új követe-
ket küldött Franciaországba.
1800-ra sikerült elismertet-

nie az amerikai hajók semle-
gességét az immár Bona-
parte konzulátusa által kor-
mányzott Franciaországgal.
A háborúra készülő föderalis-
ták azonban úgy érezték,
saját elnökük fordult szembe
velük, s egyesek kétségbe von -
ták az épelméjűségét is.

Az 1800-as választáson a Fö-
deralista Párt egyszerre veszí-
tette el az elnökséget és
a többséget a Kongresszus
mind két kamarájában. Adams

megalázó kudarcként élte
meg vereségét, és depresszió -
san távozott a Fehér Házból.
Azt javasolta, hogy a követ-
kező szöveget írják sírkövére:
„Itt nyugszik John Adams, aki
1800-ban vállalta a franciák-
kal kötött béke felelősségét.”
Sokáig népszerűtlen maradt,
s az Egyesült Államok lakói
csak a 20. században ismer-
ték fel, hogy második el nö -
kük nagyon is méltó a tiszte-
letre.

A Kontinentális Kongresszuson
való részvétele és elnökhe-

lyettessége között Adams tíz
évet Európában töltött mint

külügyminiszter. Kritikusai sze -
rint ezek az évek lelkes repub-

likánus hazafiból kvázi monar-
chistává formálták Œt. „Meg
fogsz lepŒdni, ha meglátod a

barátodat – írta feleségének. –
Nagyon sokat változott.”
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