
z a tipikus hivatásos
po litikus a pennsylva-
niai (1815–1816), majd

a szö     vetségi Képviselőház
(1821–1831) tagjaként, szent-
pétervári követként (1832–
1833), szenátorként (1834–
1845), angliai követként
(1853–1856) szolgálta előbb
a Föderalista, majd a Demok-
rata Pártot. 

Az ő elnöksége idején élező-
dött ki végzetesen az észa ki
és déli államok ellentéte, ame-
lyet az 1857-ben kitört gazda-
sági válság is fokozott. Bucha-
nan a régi politikusnemzedék
utolsó képviselőjeként komp-
romisszumra törekedett egy
olyan helyzetben, amikor erre
már egyik fél sem volt hajlan -
dó. Roger B. Taney főbíró egy

rabszolga, Dred Scott ügyé-
ben olyan ítéletet hozott,
mely szerint a rabszol -
 ga magántulajdon, ezért
bármelyik territóriumra
átvihető (1857). Észa -
kon ebből azt a követ-
keztetést vonták le,
hogy a déliek fokozato-
san ki akarják terjesz-
teni a rabszolgaságot
az egész unió területére.
A déli eket viszont az há-
borította fel, hogy az észa-
kiak már a Legfelsőbb Bíró-
ság döntéseit sem tisztelik.

A republikánusok vámeme-
lést, a kontinentális vasút
meg építését és olyan tör-
vényt követeltek, amely meg-
könnyíti a telepeseknek a
nyugati földek birtokba véte-
lét. A déliek ezt ellenezték, a
telepestörvény első változa-
tát az alelnök szavazta le a
Szenátusban, második válto-
zatát pedig Buchanan vétóz -
ta meg. 

Amikor John Brown 1859
októberében elfoglalta Har-
pers Ferry fegyverraktárát,
hogy rabszolgafelkelést rob-
bantson ki, a déliek az északi
törekvések autentikus képvi-
selőjének, az abolicionisták
pedig a szabadság mártírjá-
nak tekintették ezt az idegbe-
teg családból származó, ma-
gányos és megszállott terro-
ristát. Vagyis Észak és Dél kép-
viselői egyaránt meg voltak
győződve a másik fél mélysé-
ges rosszindulatáról. Lincoln
választási győzelme miatt a
Mély-Dél államai kiléptek az
unióból, s 1861. február 4-én
megalakították az Amerikai
Konföderált Államokat. Bu-
chanan tökéletesen tehetet-
lennek bizonyult, s nagy meg-
könnyebbüléssel adta át a he-
lyét Lincolnnak.

KERÜLTE A KONFLIKTUSOKAT, IGAZI PROFESSZI-
ONÁLIS POLITIKUS VOLT. 1856-BAN A DEMOK-
RATA PÁRTIAK AZÉRT JELÖLTÉK ELNÖKNEK,
MERT NEKI VOLT A LEGKEVESEBB ELLENSÉGE A
PÁRTBAN, S KÜLÜGYI TAPASZTALATAI MIATT IS
TISZTELTÉK. Ő VOLT AZ EGYETLEN ELNÖK, AKI
AGGLEGÉNY MARADT. ELLENFELEI AZT TERJESZ-
TETTÉK RÓLA, HOGY HOMOSZEXUÁLIS, DE EZT
NEM SIKERÜLT BEBIZONYÍTANIUK.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 15. ELNÖKE

JAMES BUCHANAN 
1857. MÁRCIUS 4.–1861. MÁRCIUS 4.

Születés: 
Cove Gap, Pennsylvania,

1791. április 23.
Párt:

Demokrata Párt
Választási győzelem:

1856
Házastárs:

–
Halál: 

Lancaster, Pennsylvania,
1868. június 1. 
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Egy pennsylvaniai bíró így 
emlékezett meg róla: „Nagyszer�
ügyvédnek született, s azt
hiszem, a sors rosszat tett vele,
amikor államférfit csinált bel�le.”
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