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Témaválasztás, a kutatás célja

A 19. század elején az Amerikai Egyesült Államok több mint 
kétszeresére növelte területét. 1803-ban a Franciaországétól 
megvásárolt Lonisiana Territórium -  800.000 négyzetmérföld az 
1819-es Adams-Onís szerződés révén pedig Spanyolországtól 
Florida -  58.560 négyzetmérföld -  került az USA birtokába. A.z 
utóbbi megállapodás értelmében az amerikai kormány lemondott 
Texasról. s ígéretet tett határának sérthetetlenségére.1 Az amerikai 
állam azonban tulajdonképpen csak kiteljesített egy folyamatot. 
Ahogy az az észak-amerikai kontinens betelepítését és a nyugati 
terjeszkedést mindvégig jellemezte, az állam a délnyugati régióban 
is inkább követte a telepeseket. Ellentétben a dél-amerikai spanyol 
gyarmatokkal, ahol az állam, illetve az egyház volt a 
kezdeményező és az európai betelepülést is ők szervezték meg, 
Észak-Amerikában a pioneerok és squatterek, az egyéni 
vállalkozók és az önkényes földfoglalók jártak élen. Nem az 
államtól vártak iránymutatást telepeik megszervezésére, hanem 
maguk tették meg azt. így történt ez Texasban is.

Kutatásom célja, hogy azt az átmeneti időszakot elemezzem, 
melynek során Texas a spanyol gyarmatból függetlenné váló 
Mexikótól elszakadt, s végül csatlakozott az Amerikai Egyesült 
Államokhoz. Vizsgálódásom középpontjában a Texasba érkező 
angol-amerikai bevándorlók gondolkodásának, identitásának 
formálódása áll. Kik voltak? Honnan jöttek? Mi vezérelte őket? 
Hogyan alkalmazkodtak az új körülményekhez? Hogyan 
viszonyultak egymáshoz, a mexikói államhoz és az Egyesült 
Államokhoz? Csupán egy másik országban élő amerikaiak voltak, 
vagy egy új nemzet?

A természeti és társadalmi környezet egyaránt hatott identitásuk 
formálódására. Amikor más csoportokhoz viszonyítva próbálták 
meghatározni önmagukat, s eldönteni, vajon ..mi" olyanok vagyunk-

1 ,.Treaty Establishing the Boundary between Texas and the United States”, 
February 22, 1819, in Wallace and Vigness, Documents o f Texas History, 
41-42.



e. mint „ők", gyakran a közeliikben élő hispán és indián népességre 
utaltak. ilyenkor általában elsősorban a különbségeket 
hangsúlyozták, miközben az első időszakban mindannyian mexikói 
állampolgárok voltak -  legalábbis papíron. Nyelvükben, 
kultúrájukban és hagyományaikban viszont „amerikaiak’* maradtak, 
így igen sajátos, kettős, sőt még ennél is összetettebb 
identitástudatuk alakult ki. Keresztény, jenki, déli és nyugati -  a 
Texasban letelepedő angol-amerikaiak többségéről ez mind igaz volt. 
1836 után pedig, amikor a terület elnyerte függetlenségét, megint 
újra kellett gondolniuk hovatartozásukat. Csalódtak az Egyesült 
Államokban, hiszen az először elutasította felvételi kérelmüket az 
Unióba. Közel egy évtizeden át az önálló texasi állam polgáraiként 
éltek. 1845-ben Texas végül mégis az USA tagállama lehetett, s 
lakói amerikai állampolgárokká válhattak.

Az értekezés az eddigi Texas történeteket új szempontokkal 
próbálja bővíteni, amennyiben nem a ..nagypolitika", a társadalom 
vagy gazdaságtörténet, a mexikói kormány és a texasiak közötti 
konfliktusok, vagy éppen a diplomácia és a hadtörténet eseményeit 
elemzi, hanem az egyes emberek szemszögéből vizsgálja a korszakot, 
az angol-amerikai telepesek gondolkodására és közösségeik 
formálódására helyezi a hangsúlyt.

Ennek elemzéséhez kutatásaim során elsősorban a korabeli 
Texasban élő angol-amerikaiak írásait, levelezését, sajtóját, 
valamint a róluk szóló -  amerikaiak, mexikóiak és európaiak által 
írt -  beszámolókat és a korszak hivatalos dokumentumait 
vizsgáltam.

A dolgozat megírásakor nem a nemzet vagy az identitás 
fogalmából indultam ki, s egy' meglévő modellhez hasonlítottam a 
texasit, hanem a források alapján próbáltam meg- és kifejteni, mit is 
jelentett angol-amerikainak lenni Texasban 1821-1845 között. A 
korabeli vélemények és retorika vizsgálatára törekedtem, s az 
öndefiníció megnyilvánulásainak érzékeltetésére eredeti nyelven, s 
gyakran hosszabban is idéztem a forrásokat.



A téma szakirodalma

A spanyol határvidék az észak-amerikai történetírásban

Az Amerikai Egyesült Államok történetéről szóló összefoglaló 
munkákból nagyon sokáig kimaradt a spanyol határvidék (the 
Spanish Borderlands). vagy legfeljebb az amerikai jelenlét 
röviden tárgyalt előzményeként jelent meg. Ráadásul, a spanyol 
korszakról született írások szinte kivétel nélkül negatív képet 
festettek, s a faji előítélet is erősen áthatotta őket.

Fordulatot az 1920-as évek hoztak, amikor Herbert Eugene 
Bolton és tanítványai teljesen új szemszögből kezdték el vizsgálni a 
spanyol múltat.2 * Annak értékeit hangsúlyozták új tudományterületek, 
a régészet, antropológia, a társadalomtörténet, szociológia kutatási 
módszereinek felhasználásával. Az általuk feldolgozott hatalmas 
mennyiségű anyag alapján készített elemzések azonban legtöbbször 
inkább önálló esettanulmányok. A szerzők nem törekedtek arra, hogy 
a köztük lévő kapcsolatot feltárják, s az ismereteket szintetizálják, 
illetv e, hogy akár a spanyol gyarmati birodalom, vagy latin-amerikai 
gyarmati történet, akár az Egyesült Államok korai történetének 
összefüggésében elhelyezzék. ’

Bolton témaválasztását és kutatási módszerét követte John 
Francis Bannon is. Elődjétől eltérően azonban ő már a feltárt 
dokumentumok és a levéltári kutatás eredményeinek szintézisére 
törekedett.4

A Bolton-iskola szemléletét és módszereit sok, elsősorban az 
USA keleti partján élő történész kritikával illette, s már az 1950-es

2 Bolton, Herbert Eugene, The Spanish Borderlands: A Chronicle o f Old 
Florida and the Southwest (New Haven, Conn., 1921)

Bolton és tanítványainak munkájáról átfogó historiográfiai elemzést ad 
David J. Weber esszéje, „Turner, the Boltonians, and the Borderlands”, in 
Myth and the History o f the Hispanic Southwest, University of New Mexico 
Press, Albuquerque, 1988.
4 Bannon, John Francis, The Spanish Borderlands Frontier, 1513-1821, 
New York, 1970.



években történtek kísérletek a spanyol múlt új interpretációjára, egy 
árnyaltabb, összetettebb kép megrajzolására. A spanyol határvidék 
történetének az Amerikai Egyesült Államokéhoz való kapcsolására 
azonban inkább csak az 1980-as évektől került sor, a New Western 
History történészei révén. '

Az új szemlélet kialakításában jelentős szerepet játszottak azok 
az Egyesült Államokban élő mexikói származású (chicano) 
történészek is. akik már az 1960-as évek végétől egyre nagyobb 
figyelemmel fordultak az USA délnyugati régiójának története 
felé. Voltak, akik az amerikai terjeszkedés felől közelítették meg 
a témát, mások pedig mexikói szemszögből.3 * * 6

Tovább bővítette a terület jellegzetességeit kutatók körét az a 
tény, hogy az. utóbbi évtizedekben egyre több hispán bevándorló 
érkezett az USA déli, délnyugati vidékére. Ez a folyamat sok - 
köztük számos keleti parti - amerikai történész figyelmét is 
felkeltette. Dávid J. Weber kutatásai a spanyol gyarmati 
korszaktól az 1846-ban kezdődő mexikói-amerikai háborúig 
terjedő időszakkal kapcsolatosak. Két legnagyobb szabású 
művében elkészítette a spanyol és mexikói határvidék egyes 
régióinak összehasonlító elemzését, s a hangsúlyt a 
folytonosságra, a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális

3 Lásd például Limerick, Patricia Nelson, The Legacy o f Conquest: The 
Unbroken Past o f the American West, W.W. Norton, New York, i 987,
Cronon, William et. al., eds., Under an Open Sty: Rethinking America’s
•Western Past, W.W. Norton, New York, 1992, Limerick et al., eds., Trails: 
Toward a New Western History, University Press of Kansas, Lawrence, 
1991, White, Richard, „It’s Your Misfortune and None o f My Own ": A New 
History o f the American West, University of Oklahoma Press, Norman, 
1991.
6 Lásd például De León, Arnoldo, The Tejanó Community, 1836-1900, 
University of New Mexico Press, Albuquerque, 1982, Hinojosa, Gilberto 
Miguel, A Borderlands Town in Transition: Laredo, 1755-1870, Texas 
A&M University Press, College Station, 1983, Martinez, Oscar, Border 
People: Life and Sociely in the U.S.-Mexico Borderlands, University of 
Arizona Press, Tucson, 1994.



változásokra, mint összefüggő folyamatra helyezte, s ezzel az 
amerikai történelemhez való kapcsolódást is érzékeltette.'

Texas az észak-amerikai történetírásban

Az egyik legkorábbi és legrészletesebb Texas történet John 
Henry Brown kétszáz évet felölelő, rengeteg névvel, adattal 
átszőtt két kötetes műve.7 8 9 * Hasonlóképpen részletes, s forrásokkal 
gazdagon illusztrált Francis While Johnson öt kötetes Texas 
története is.g

Az Egyesült Államok történetében Texas elhelyezésére, illetve a 
spanyol-mexikói-amerikai korszak összekapcsolására számos 
történész vállalkozott. A Texasba érkező bevándorlás méretéről, 
nem, kor és foglalkozás szerinti összetételéről, a letelepedés 
sajátosságairól, a lakosok központi hatalomhoz való viszonyáról ad 
átfogó képet The odoré Reed Fehrenhach és Seymour V. Connor 
Texas története.1" Rupert Norval Richardson és Lynn I. Perrigo 
kutatásai során szintén a terület társadalmát vizsgálta, de egyben az 
előzményeket, a spanyol gyarmati modell jellemzőit is felvázolta. 
Ezt elemezte Arthur L. Campa is, aki az egyik legrészletesebb 
összefoglalást készítette a spanyol gyarmati korszakban indított

7 Weber, David J., The Spanish Frontier in North America., Yale University 
Press, New Haven and London, 1992, The Mexican Frontier, 1821-1846, 
The American Southwest under Mexico, University of New Mexico Press, 
Albuquerque, 1982.
,s Brown, John Henry: History o f Texas from 1685 to 1892, Vol.I-II. Jenkins 
Publishing Company. The Pemberton Press, Austin and New York, 1970. 
(reprinted from the original 1892 ed.)
9 Johnson, A History o f Texas and Texans, Barker, Eugene C. and Winkler, 
Ernest William eds., 5 vols., Chicago, 1916.
/,; Fehrenbach, Theodore Reed., Lone Star. A History o f Texas and the 
Texans, Collier Books, A Division of Macmillan Publishing Company, Inc., 
New York, 1968. Illetve Connor, Seymour V.. Texas, A History, AHM 
Publishing Corporation, Arlington Heights, Illinois, 1971.



katonai és kereskedelmi expedíciókról, a presidiók (katonai 
erődítmények) felállításáról, illetve a missziók alapításáról.11

Dávid Név in műve, mely korabeli dokumentumok és fényképek 
segítségével eleveníti meg Texas lakóinak korai történetét 
személyes hangvételű.12 13 Ellenpólusként egy statisztikai adatokra 
támaszkodó összefoglalás kínálkozik, mely azonban korántsem 
száraz ismeretanyag. A három amerikai földrajztudós, Tény G. 
Jordán. John L. Beán Jr. és William M. Holmes összeállítása 
térképekkel illusztrálja Texas népességének színes palettáját.b Az 
eseménysor és a személyes hangvétel sajátos ötvözetét adja az a 
gyűjtemény, mely Texas történetét korabeli dokumentumokra fűzi 
fel. A Scmford Wexler által szerkesztett kötet bevezető, illetve 
magyarázó szövegei legtöbbször nem foglalnak állást, a források 
interpretálását az olvasóra hagyja a szerző.14

Sámuel Hármán Lowrie elsősorban a bevándorlás okaira és 
feltételeire, a mexikói és az angol-amerikai kultúra találkozására 
helyezi a hangsúlyt, kiemelve mindazokat a különbségeket, 
melyek konfliktusforrásként szolgálhattak, s végül a terület 
elszakadásához vezettek.15

Mark E. Nackman, a texasi öntudat formálódását, s a texasi 
nemzettudat kialakulását vizsgálja.16 Az érem másik oldalát, a

"  Richardson, Rupert Norval, Texas, The Lone Star State, Prcntice-Hall 
Inc., New York, 1943.
Perrigo, Lynn 1., The American Southwest, Its People and Cultures, 
University of New Mexico Press, Albuquerque, 1971. Valamint.: Campa, 
Arthur L., Hispanic Culture in the Southwest, University of Oklahoma 
Press, Norman, 1979.
12 Nevin, David, The Texans, TIME-LIFE BOOKS, New York, 1975.
13 Jordan, Terry G.-Bean, John L.-Holmes, William M., TEXAS, A 
Geography, Westview Press, Boulder and London, 1984.
14 Wexler, Sanford, ed., Westward Expansion, An Eyewitness History, Facts 
on File, New York, Oxford, 1991.
15 Lowrie, Samuel Harman, Culture Conflict in Texas, 1821-1835, 
Columbia University Press, New York, 1932
16 Nackman, Mark E., A Nation within a Nation, The Rise o f Texas 
Nationalism, National University Publications, Kennikat Press, Port 
Washington, New York, London, 1975.



területek megszerzését tűzte ki célul. Terve azonban kudarcot 
vallott, s a gazdasági nehézségekkel küzdő fiatal államnak végül 
nem maradt más választása, mint az annexió.

A dolgozat ismerteti az annexióhoz vezető utat, az amerikai 
kongresszusban folyó vitákat, elemzi a brit diplomácia érdekeit és 
közvetítési kísérleteit Texas és Mexikó között.

r
Uj tudományos eredmények

Az értekezés utolsó nagy fejezete egy téma vizsgálatával 
foglalkozik, a Texasban élő angol-amerikaiak identitásának 
jellemzőivel. Ez a tematikus rész az, mely egyben új tudományos 
eredményeket is tartalmaz, amikor a korabeli útleírások és a sajtó 
elemzése alapján következtetéseket von le a texas-identitás 
különböző szintjeiről.

A Texasba látogatók által készített leírások nagy része 
szorosan kapcsolódott az „üresen álló fold” (empty land) képéhez. 
Ezzel a tényezővel, szinte minden beszámoló foglalkozott a 
polgárháború előtti időkben. Még azok az írók is, akiket 
elsődlegesen nem a föld érdekelt felismerték, hogy megszerzésére 
mennyien vágytak, s minthogy a leendő bevándorlók egyben 
leendő könyvvásárlók is voltak, műveikbe beillesztettek egy rövid 
fejezetet a telepeseknek szóló jó tanácsokkal.

Az 1830-as évek közepén gyakran előfordult, hogy 
lelkiismeretes írók amellett, hogy maguk is kedvező képet festettek 
a régióról, figyelmeztették olvasóikat, hogy ne higgyenek el 
mindent, amit Texasról hallanak. Az utazók általános véleménye 
azt volt, hogy akik sikeresek és elégedettek körülményeikkel, ne 
kockáztassanak, de azok, akik csalódottak és kevés veszteni 
valójuk van. Texasban új lehetőségeket kaphatnak."'1

A Texasba látogatók különböző nemzetbéliekkel találkoztak. 
Ha megpróbáltak véleményt alkotni arról, melyik csoport tud 
legjobban alkalmazkodni a texasi viszonyokhoz, legtöbbször arra

36 Holley, Texas (1833), 129-130, Parker, Trip to the West, 165.



1830 áprilisában, Austin arra használta az újságot, hogy általa is 
hangsúlyozza hűségét a mexikói kormányhoz.

A második rendszeresen megjelenő texasi újság a Telegraph 
and Texas Register volt. Szerkesztői és nyomdászai szemtanúi 
voltak mindazon változásoknak, melyek a Texasi Köztársaság 
idején végbementek. Híreik nem csupán a korabeli történésekről 
tájékoztattak, de egyben formálói is voltak a közvéleménynek. így 
a lap fontos információforrásként szolgál az amerikai telepesek 
mindennapjairól, cselekedeteiről, céljairól, elvárásairól és 
reményeiről, s gondolkodásuk, identitásuk változásáról is.

Az értekezés gondolatmenetének rövid 
összefoglalása

A historiográfiai áttekintést és a források bemutatását követően 
az értekezés szerkezetileg két részre tagolódik. Első fele - az 
eseménytörténet elemzése - kronologikus jellegű, második fele - a 
Texasban élő angol-amerikaiak identitásának jellemzése - inkább 
tematikus jellegű.

Három fejezet foglalkozik Texas 1821 és 1845 közötti 
történetével. Az első fejezet témája a korai Texas társadalma. 
Bemutatásra kerül a terület betelepítése, különös tekintettel az 
angol-amerikai bevándorlókra, illetve a már ott lévő lakosokhoz -  
indiánokhoz, mexikóiakhoz -, valamint a mexikói kormányhoz 
való viszonyukra.

A Texasba érkező angol-amerikaiak jelentős része az 1819-es 
és 1837-es súlyos gazdasági válság áldozata volt. Gyakran 
megtörtént, hogy otthonuk ajtaján egy három betűs üzenetet 
hagytak: G.T.T., vagyis Gone to Texas = Texasba mentem. 
Különösen a mexikói időszakban, majd a független államiság 
idején járta Tcxasról az a hír. hogy a hitelezők és a törvény elől 
menekülők végső menedéke.

A bevándorlók azt remélték, hogy a mexikói konnány által kínált 
földszerzési lehetőségeket kihasználva új életet kezdhetnek.



spanyol-mexikói eredetű texasiak, vagyis a lejanók nézeteit, 
sorsát mulatja be Tijerina Andrew Anlhony doktori értekezése.17 
melyből később könyv is készült.18 19 A Texasban élő angol
amerikaiak mexikóiakhoz fűződő viszonyát, s identitásuk 
formálódását korabeli források felhasználásával elemzi James E. 
Crisp doktori disszertációja.10

Texas a mexikói historiográfiában

Nagyon kevés mexikói szerző mutatott érdeklődést az északi 
határvidék iránt. A kutatás szinte kizárólag a Texasi függetlenségi 
háborúra vagy a diplomáciatörténet szélesebb aspektusaira -  az 
1846-47-es amerikai invázióra -  összpontosított, s figyelmen 
kívül hagyta a határvidék egyéb folyamatait.

A texasi függetlenségi háborúról írt például Jósé C. Valadés,20 
Fab/o Herrera Carrillo.21 és Miguel A. Sánchez Lamego,22 * *. A  
korabeli diplomáciatörténet általános összefoglalója Carlos Bosch

1 Tijerina, Andrew Anthony, Téjanos and Texas: The Native Mexicans o f 
Texas, 1820-1850, Authorized Facsimile from a Microfilm of the B.A., 
M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The 
University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the requirements for 
the Degree of Doctor of Philosophy, The University of Texas, Austin, Dec., 
1977.
18 Tijerina, Andrew Anthony, Téjanos and Texas under the Mexican flag, 
1821-1836, Texas A & M University Press, College Station, 1994.
19 Crisp, James E., ..Anglo-Texan Attitudes Toward the Mexican, 1821- 
1845”, Ph.D. diss., Yale University, 1976.

Valadés, José C., Mexico, Santa Anna y  la Guerra de Texas, 3rd ed., rev.; 
Mexico, 1965
1 Carrillo, Pablo Herrera, „Las Siete Guerras por Texas”, in Colección de 

Documentos para la historia de las guerras entre Mexico y  los Estados
Unidos, diriga por Luis Chávez Orozco, vol. I; Mexico, 1959.
“  Lamego, Miguel A. Sánchez, Sitio y  tomo del Alamo, 1836, Mexico,
1966.



Garda munkája.2 ’ melyet jól egészít ki Luis G. Zorilla két kötetes 
müVe.'4 A Mexikó és Amerikai Egyesült Államok közötti 
kapcsolatok részletes bibliográfiáját készítette el Dániel Cosío 
Villegas.25

Robles Vito Alessio két kötetes műve az egyetlen elemző, 
tudományos feldolgozás a mexikói historiográfiában Mexikó 
határvidéki tartományának politikai, gazdasági és társadalmi 
viszonyairól.26 Ő azonban elég jelentős mértékben felhasználta 
könyvének Texasról szóló részéhez az amerikai historiográfia 
kutatási eredményeit, különösen Eugene Barker művét.27 28

Az. hogy a mexikói történészek nem különösebben 
érdeklődnek a határvidéki régió ezen korszakának története iránt, 
Dávid Weber szerint azt is jelzi, hogy egyébként sem sok írás 
született a nemzeti történelem 1821 és 1854 közötti időszakáról. 
Ahogy Josefina Vázquez fogalmazott, ezt a korszakot 
szisztematikusan elfelejtették a mexikói történészek, hiszen ez 
egy olyan zűrzavaros, bonyolult időszak volt. melyre a mexikóiak 
nem lehetnek büszkék.2S

Ha a Mexikó történetek tesznek említést Texasról. az angol
amerikaiak betelepülését általában az amerikai invázió 
előzményeként tárgyalják, s gyakran ideologikus magyarázatot

García, Carlos Bosch, Historia de las Relaciones entre México y  los 
Estados Unidos, 1819-1848, México, 1961.
"4 Zorilla, Luis G., Historia ele las Relaciones entre México y  Los Estados 
de América. 1800-1958. México, 1965.

Villegas, Daniel Cosío, Cuestiones internacionales de México. Una 
bibliografía, México, 1966.
26 Robles, Vito.Alessio, Coalmila y  Texas desde Ia consumación de la 
independencia hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. México, 
1943.
27 Weber, „Mexico’s Far Northern Frontier, 1821-1854: Historiography 
Askew”, 93.
28 ,.La hitoriografía mexicana ha olvidado de manera casi sistemática todo el 
período que va de 1821 a 1854. El porqué es aventurado. Una primera razón 
es su complicación y poco brillo. Es una etapa que todos consideramos 
negra. ...” Vázquez de Knauth, Josefina, Mexicanos y  norteamericanos ante 
la guerra del 47, México, 1972.



adnak.9 * 11 * * * * * * * * 20 Arra is van példa, hogy a mexikói belpolitika 
szemszögéből, a Santa Anna elleni lázadások sorában szerepel 
Texas ügye.30 A Juan Salval irányításával elkészített História de 
Mexico külön fejezetet szentel Texas elszakadásának és a 
mexikói-amerikai háború eseményeinek.1'

A hazai szakirodalom és a magyar nyelvű források

A hazai szakirodalomban nem készült még önálló feldolgozás 
Texasról. A terület legtöbbször Latin-Amerika. illetve az Amerikai 
Egyesült Államok történetéhez kapcsolódóan kerül említésre.’2

A nemzetépítés sajátosságairól, a különböző nemzet
felfogásokról, az identitástudat egyes szintjeiről készített 
összehasonlító elemzés Anderle Ádám nagydoktori disszertációja.1J

A magyar nyelvű forrásokban kevés információ található az 
1821-1845 közötti Texasról. Az Amerikáról beszámolót készítő

9 Lásd például Vázquez, Josefina -  Meyer, Lorenzo, México frente a 
Estados Unidos (Un ensayo histórico, 1776-1993), FCE, México. 1995.

Semo, Enrique, coord., México, un pueblo en la historia, Universidad 
Autónoma de Puebla, México, 1983, Vol. 2, El primer medio siglo de vida 
independiente (1821-1867), por Argüello, Gilberto vonatkozó része az 
1824-1855 közötti időszakot Alanián szavaival jellemzi: „la historia de las 
revoluciones de Santa Anna”, ibid., 124.
11 Salvat, Juan -  Rosas, José Luis, Historia de México, Salvat Editores de
México, 1986, La guerra de Texas, Tomo 10, 1765-1775, La guerra con los
Estados Unidos, Tomo 11, 1787-1808.

Wittman Tibor, Latin-Amerika története, Gondolat, Budapest, 1976,
Anderle Ádám, Latin-Amerika története, Pannonica, 1998, Székely Lajos.
A: Amerikai Egyesült Államok története: 1783-1877, Szeged, 1971,
Vecseklőy József, A csillagsávos lobogó nyomában, I-IL, Magvető,
Budapest, 1985.

Anderle Ádám, Nemzettudat és kontinentulizmus Lcitin-Amerikában a
XI.X. és a XX. században, Kossuth, 1989.



magyarok -  utazók, kivándorlók -  legtöbbje a tárgyalt időszaknál 
később járt az országban, s általában Texasba nem is jutott e l /4 

A Vasárnapi Újság egyes számaiban hosszabban is 
foglalkozott Meghikó, illetve Téghász ügyével, de a cikkek 
szemléletét erősen befolyásolta, hogy a lap éppen milyen 
forrásból szerezte az információt.

A kutatás forrásai

A mexikói időszakban keletkezett elsődleges források, az 
angol-amerikai bevándorlók levelezése, az útleírások, naplók, 
memoárok, korabeli dokumentumok és sajtótermékek öt nagy 
csoportba oszthatók.

Az elsőbe főként olyan korabeli levelek és dokumentumok 
tartoznak, melyeket később gyűjtöttek kötetbe és adtak ki. Az 
angol-amerikai bevándorlás kezdeti időszakáról a legfontosabb 
forrás Eugene C. Barker gyűjtése és szerkesztése nyomán 
megjelent, négy kötetes The Austin Papers.33 Az anyag az első 
angol-amerikai telep alapítója, Stephen F. Austin magán- és 
hivatalos levelezését tartalmazza, valamint különböző politikai 
dokumentumokat, szerződéseket, illetve szinte minden olyan 
információt, hírt, ami Austinhoz eljutott.

A korai időszak forrásainak másik fontos gyűjteménye a 
Maicolm Dallas McLean által kiadott Papers Concerning 
Robertson’s Colony, melynek eddig tizenöt kötete jelent meg. 
Mindegyik kötet részletes kronológiát és bevezetőt tartalmaz, 34 35

34 Haraszthy Ágoston, László Károly és Nendtvich Károly például el sem 
jutottak a vidékre. Xantus János 1854-ben elutazott Texasba, illetve a 
Mexikói-öböl környékére, de csak természeti leírást készített. In Xantus 
János levelei Éjszakamerikából, Pest, 1858.
35 Barker, F.ugene C., comp. and ed., The Austin Papers, Four Volumes, 
Washington and Austin, 1924-1928.



melyek a különféle dokumentumokat, leveleket, s számtalan 
egyéb írást egybe fűzik. ’6

A Texas történetével kapcsolatos dokumentumok kiadásai 
közül a két legkorábbi John Kimball 1839-es, valamint Ham  
(Jómnál 1898-ban megjelent 10 kötetes törvénygyűjteménye/7 A 
spanyol gyarmati időszaktól egészen a 20. századig nyúló időszak 
legfontosabb intézkedéseit, törvényeit, szerződéseit és egyéb 
hivatalos iratait gyűjtötte egybe Ernest Walloce és Dávid M. 
Vigness/ 8 A texasi függetlenségi háború dokumentumait WilUatn 
C. Binkley, illetve John J. Jenkim  adta ki. George Garrison pedig 
a Texasi Köztársaság hivatalos levelezését rendezte kötetekbe.* * * 39

A források második csoportjába azon amerikaiak beszámolói 
sorolhatók, akik vagy saját érdekből, vagy egy földszerzésre 
specializálódott vállalkozás megbízásából utaztak Texasba. 
Legtöbbször viszonylag rövid időt töltöttek a vidéken, így az 
általuk nyújtott információ sokszor bővítésre, illetve kritikára 
szorul.

Ilyen Dávid Woodman, Jr. ismertetője, aki a Galveston Bay 
and Texas Land Company ügynöke volt. s 1834-ben járt

McLean, Malcolm Dallas, comp., Papers Concerning Robertson's 
Colony in Texas, Three Volumes, Texas Christian University Press, Fort 
Worth 1974-76, and Fifteen Volumes plus intro, vol., UTA Press, The 
University of Texas at Arlington, 1977-1993.
,7 Kimball, John P., comp., Imm<s and Decrees o f the State o f Coahuila and 
Texas, Secretary of State, Houston, 1839, Gammel, Hans Peter Neilsen, ed. 
and comp.. The Laws o f Texas. 1822-1897, 10 vols., Gammel Book Co., 
Austin, 1898.
,s Wallace, Ernest and Vigness, David M., eds., Documents o f  Texas 
History, Steck, Austin, 1963.
''' Binkley, William C., ed., Official Correspondence o f the Texas 
Revolution, 1835-1836, D. Appleton-Century Company, Inc., New York, 
London, 1936, Jenkins, John J. ed., The Papers o f the Texas Revolution, 10 
vols., Presidial Press, Austin, 1973, Garrison, George P., Diplomatic 
Correspondence o f the Republic o f Texas, 2 vols., Government Printing 
Office, Washington, 1908, 1911.



Texasban.40 Észak-Karolinából érkezett a vidékre a Wilmington 
Emigrating Society két ügynöke, akik külön készített jelentésüket 
egy kötetben telték közzé.41

Texas sok látogatót vonzott az Amerikai Egyesült Államokból. 
Az egyik legszemléletesebb és legrészletesebb beszámolói 
Stephen F. Austin unokahúga, Meny Austin Holley vetette papírra. 
1833-ban megjelent müve az első könyv, melyet Texasról egy 
angol-amerikai, ráadásul nő írt.42 Második könyve43 is 
elengedhetetlen referenciaforrás, magával ragadó leírás a régióról. 
Találunk benne fejezetet a terület természeti adottságairól, 
éghajlati viszonyairól csakúgy, mint a pénzügyi és kereskedelmi 
lehetőségekről, a lakosok mindennapjairól, szokásairól és 
gondolkodásmódjáról. Áttekintő elemzést nyújt a kolónia 
alapításról, a földbirtok viszonyokról, Austin tevékenységét és 
telepeseit állítva középpontba.

A források következő csoportjába azok tartoznak, melyeket 
Európából vagy Mexikóból érkező látogatók készítettek a korai. 
Texasról és az ott élő angol-amerikaiakról. Az általuk rajzóit 
Texas-képpel és az ott élő angol-amerikaiakról készített 
jellemzésükkel az értekezés külön fejezetben foglalkozik, ezért itt 
most csak néhány utazót, illetve beszámolóikat emelnénk ki.

Dávid B. Edward Skóciából érkezett 1830-ban, majd 1835-ben 
újra ellátogatott a vidékre.44 Jean Louis Berlandier svájci

40 Woodman, David, Jr., A Guide to Texas Emigrants, M. Hawes, Boston, 
1835.
41 James, Joshua, and Macrae, Alexander, A Journal o f a Tour in Texas; 
with Observations on the Laws, Government, State o f Society, Soil, &c. by 
the Agents of the Wilmington Emigrating Society, T. Loring, Wilmington. 
North Carolina, 1835.
42 Holley, Mary Austin, Texas: Observations Historical, Geographical and 
Descriptive, in a Series o f Letters, Written during a Visit to Austin's Colony, 
with a View to a Permanent Settlement in That Countiy in the Autumn o f 
1831, Armstrong and Plaskitt, Baltimore, 1833.
4_’ Holley, Mary Austin, Texas, facsimile of the 1836 edition. The Texas 
State Historical Association, Austin, Texas, 1990.
44 Edward, David Barnett, The Histoiy o f Texas: or. The Emigrant's, 
Farmer's, and Politician's Guide to the Character, Climate, Soil and



természettudós mexikói expedíciója részeként kétszer járt 
Texasban, 1828-29-ben és 1834-ben,i5 Benjámin Lundy 1830-35 
között három alkalommal tett utazást Texasba. Az abolícíó 
híveként kezdeményezte a mexikói tartományban, hogy telepeket 
hozzanak létre szabad feketék számára.* 46 Frédéric Gaillardet 
francia író, újságíró 1839 tavaszán-nyarán tett utazást Texasban, s 
az általa közvetített információnak nem kis szerepe volt abban, 
hogy Franciaország hivatalosan is elismerte Texas 
függetlenségét.47 William Kennedy ír költő és újságíró két kötetes 
művet írt a korabeli Texasról. Összefoglalása nagy hatást 
gyakorolt egész Európában, s főleg Angliában, mely ekkoriban 
ismerte el Texas függetlenségét.48 1 841-ben adta ki könyvét 
Arthur Ikin, a Texasi Köztársaság Londonba akkreditált 
konzulja.49 William Bollaerl a brit admiralitás kérésére 1842-ben 
utazott Galvestonba, hogy anyagot gyűjtsön egy Texas térkép 
elkészítéséhez. Két év alatt bejárta a vidék szinte minden lakott 
területét, s megismerte nem csupán természeti adottságait, de jeles 
személyiségeit, mindennapjait is. Kéziratait 1956-ban adták ki.50

A mexikói állam megbízásából, hivatalos kiküldetésen járt 
utazók beszámolói közül kettő különösen értékes, s angol nyelven

Production o f That Country, Geographically Arranged from Persona! 
Observation and Experience, J.A, James and Co., Cincinnati, 1836.
J‘ Berlandier, Jean Louis, Journey to Mexico During the Years 1826-1834, 
Muller C.H. & Muller, Katherine K., eds., and Ohlendorf, Sheila M., 
Bigelow, Josette M., and Standifer, Mary M., trans., 2 vols., Austin, 1980.
46 Lundy, Benjamin, The Life, Travels and Opinions o f Benjamin Lundy, 
William D. Parrish, Philadelphia, 1847.
47 Gaillardct, Theodore Frédéric, Sketches o f Early Texas and Louisiana, 
transi, with an introd. by James L. Shepherd III, University o f Texas Press, 
Austin, 1966.
48 Kennedy, William, Texas: The Rise, Progress, and Prospects o f the 
Republic o f Texas, London, 1841.
19 Ikin, Arthur, Texas: Its History', Topography, Agriculture. Commerce, 
and General Statistics ... Designed for the Use o f the British Merchant, and 
as a Guide to Emigrants, London, 1841.

William Bollaert’s Texas, W. Eugene Hollon and Ruth Lapham Butler, 
eds., University of Oklahoma Press, 1956.



is hozzáférhető. Jósé Maria Sánchoz és Juan N. Almonle azért 
látogattak az északi tartományba, hogy információt, adatokat 
gyűjtsenek az ott élő lakosságról, s megvizsgálják az Egyesült 
Államokhoz közel, de a mexikói központi kormányzattól távol 
lévő provincia hélyzetét.'1 A korszak talán egyik legismertebb, s 
legvitatottabb szerepű lejano politikusa, Juan Nepomitceno 
Seguín 1834 és 1842 között készített feljegyzései 1858-ban 
jelentek meg Texasban.51 52 53

Sajnos, a fennmaradt irodalom talán legkisebb része származik 
olyan amerikaiaktól, akik le is telepedtek Texasban. Ezek közül 
az egyik legismertebb írás Noah Smithwick visszaemlékezése/3 
aki 1827-ben, tizenkilenc éves korában vándorolt Texasba, a 
terület szinte minden szegletét bejárta, s tevékeny résztvevője volt 
a társasági és politikai életnek. *

A korabeli források egyik legfontosabb részéi képezi a sajtó. A 
korai Texasban számtalan lapindítási kísérlet történt, de ezek 
közül csupán kettő volt igazán sikeres. i

Az első olyan angol nyelvű texasi újság, mely hosszabb időn 
keresztül megjelent, s mely mikrofilmen ma is olvasható, a Texas 
Gazette. 1829-ben alapította Godwin Brown Cutten. Stcphen E.
Austin patronálásával. A lap fontos információkkal szolgált a 
tartományon belül és határain kívül egyaránt. Amíg a mexikói 
törvényhozás meg nem tiltotta az amerikai bevándorlást a vidékre

51 Sánchez, José Maria, „A Trip to Texas in 1828”, Castaneda, Carlos E., 
trans., Southwestern Historical Quarterly, XXIX, April, 1926, 249-288, 
Almonte, Juan N., „Noticias estadística sobre Tejas, Mexico, 1835”, in 
Weber, ed., Northern Mexico on the Eve o f the United States Invasion, 
imprint No. 2, ill. i.m. transi, by Castaneda, Carlos E. as „Statistical Report 
on Texas, 1835”, Southwestern Historical Quarterly, XXVI11, January, 
1925, 177-222.
32 Seguín, Juan Nepomuceno, Personal Memoirs o f  John N. Seguin from the 
Year 1834 to the Retreat o f General Woil from the Cit}: o f San Antonio. 
1842, San Antonio, 1858.
53 Smithwick, Noah, The Evolution o f a State: or. Recollections o f Old 
Texas Days, Gammel Book Company, Austin, 1900.



Viszonylag kevés közvetlen kapcsolatuk volt az új kormányzattal. A 
hivatalos összeköttetést inkább az empresariók54 jelentették. Közülük 
Stephen F. Austin tevékenysége volt a legaktívabb, s a fennmaradt 
forrásokból róla is tudunk a legtöbbet. O kifejezetten jó viszonyra 
törekedett Mexikóval, s segítségével a telepesek is könnyebben 
alkalmazkodtak az új viszonyokhoz. Az 1820-as évek második felére 
azonban változni kezdett a helyzet. Egyre több angol-amerikai 
érkezett Texasba, s egyre kevesebben kértek közülük engedélyt a 
letelepedésre. Ez válaszlépésekre kényszerítette a határvidékre addig 
igen kevés figyelmet fordító mexikói hatóságokat.

A kronologikus rész második fejezete a mexikói kormány és az 
angol-amerikai telepesek viszonyában történt változást elemzi. 
Bemutatja, hogy az 1830. április hatodikai törvény, mely 
megtiltotta az amerikaiak további betelepedését a Mexikóval 
közvetlenül határos területekre, hogyan járult hozzá a feszültségek 
növekedéséhez. Röviden ismerteti a texasi függetlenségi háború 
legfontosabb eseményeit, s részletesen értékeli Texas 
elszakadásának okait, következményeit. Az értekezés szerzője a 
következő megállapításokra jut.

Más mexikói tartományok centralista ellenes felkeléseivel 
ellentétben a texasi teljes elszakadással végződött. Mexikó 
kudarcának több oka lehetett. A Spanyolországtól való 
függetlenség elnyerése után a fiatal köztársaság számos belső 
problémával küzdött. Alkotmánya föderális és demokratikus 
kereteket határozott meg, de a gyarmati örökség és hagyományok 
miatt ezt nem volt könnyű a gyakorlatban megvalósítani. Áz 
állam, a hadsereg és az egyház vezetői közötti hatalmi harcok, a 
föderalizmus és centralizmus hívei közötti összetűzések, a 
tapasztalatlan, s nem egyszer korrupt tisztségviselők hibái, illetve 
visszaélései megakadályozták a politikai stabilitás kialakulását. 
Ráadásul sorozatosak voltak a gazdasági válságok is. Ezért szinte

54 Empresario ~ a spanyol szóhasználatban jelentése vállalkozó, az angol 
szóhasználatban a kormány által szerződésben megbízott ügynök, aki a 
telepesek kiválasztásáért, a földek elosztásáért, s a szabályozások 
betartásáért volt felelős, s szolgálataiért maga is földbirtokot kapott.



lehetetlenné vált. hogy az egyébként gyéren lakott határvidéki 
tartományokra kellő figyelmet tudjon fordítani a kormány. Nem 
tudott sem erős gazdasági kötelékeket, sem megfelelő intézményi 
kereteket kiépíteni, ezek hiányában viszont nem lehetett a távoli 
terűIeteket integrálm.""

Ráadásul Texas, az északnyugati határvidéki tartomány, ar. 
expanzióra törekvő Egyesült Államokkal volt határos. Az angol
amerikaiak folyamatosan érkeztek a területre, s számuk jelentősen 
meghaladta a tejanókét. Mindaddig együttműködtek a mexikói 
kormánnyal, míg az biztosította számukra az olcsó föld 
szerzésének lehetőségét, de igazán nem szólt bele dolgaik 
intézésébe. Amikor azonban a centralista fordulatot követően a 
mexikói kormány kísérletet tett egy szigorúbb politika 
érvényesítésére, s a mexikói katonai parancsnokság jelentős 
erőket küldött a tartományba, a nyílt ellenállás mellett döntöttek.

A texasi függetlenségi háború vezetése szinte teljes mértékben 
az angol-amerikaiak kezében volt. Közös sérelmeikre közös 
megoldást próbáltak keresni, s már munkált bennük valamiféle 
azonosságtudat, az ugyanazon közösséghez, hasonló gyökerű 
kultúrához és politikai hagyományokhoz való tartozás érzése, 
egyfajta korai nacionalizmus. Az elszakadásért vívott sikeres 
harc, s az önálló köztársaság létrehozása ezt az érzést még tovább 
erősítette.

Az értekezés következő fejezete a Texasi Köztársaság 
megalakulását, Sam Houston és Mirabeau Lamar elnök 
tevékenységét, a fiatal állam bel- és külpolitikáját mutatja be. 
Kiemeli, hogy Sam Houston -  aki legszívesebben az Unió 
tagjaként látta volna Texast - arra törekedett, hogy a függetlenségi 
háború után minél hamarabb rendeződjön a viszony Mexikóval, s 
az államon belül is konszolidálódjon a helyzet. Vele ellentétben 
Lamar elnök a független texasi köztársaság presztízsét akarta 
megalapozni, mikor a terjeszkedést, Santa Fe és az új-mexikói 35

35 Weber, David J„ „'From Hell Itself: The Americanization of Mexico’s 
Northern Frontier, 1821-1846”, in Myth and the History o f  the Hispanic 
Southwest, 107-115



a következtetésre jutottak, hogy az amerikaiak, főleg, akik a déli, 
illetve nyugati államokból jöttek. Magyarázatként az 
szolgálhatott, hogy ők már éltek frontiéi■ viszonyok között. 
Ismerték a letelepedés folyamatát: a föld kiválasztásának, az 
élelemszerzésnek, a kezdetleges lakóhely megépítésének módját, 
s tudták hogyan kell magukat megvédeni. S minthogy a 
„közelből” jöttek, felderítő utat is tehettek a vidékre.

A beszámolók készítői nehezen tudtak általánosítani a 
texasiakkal kapcsolatban.

Gyakran ellentmondásos jellemzések is születtek. Nevezték a 
texasiakat nemtörődömnek és lustának csakúgy, mint vállalkozó 
szelleműnek. A látszólagos ellentmondás feloldható, ha a 
lustaságot oly módon értelmezzük, hogy nem igazán vették a 
fáiadtságot, vagy szántak arra időt, hogy környezetüket szépítsék, 
jobbítsák, vagy éppen egyszerű étrendjükön bővítsenek. Sosem 
lehetett tudni, végleges volt-e a hely, ahol megtelepedtek, hiszen 
bármelyik pillanatban úgy hozhatta a sors, hogy tovább kellett 
költözniük.

Már a korai Texasban kezdett kialakulni a szabadlelkű texasi 
image-e. aki nem vesz tudomást a szabályokról, sőt leginkább 
megveti a hatóságokat, ugyanakkor saját magát nagyra tartja. A 
Texasba érkező bevándorlók egy része inkább hírhedt, mint híres 
volt. Nem csak törvény elől menekülők, hanem kalandorok is 
szép számmal akadtak a telepesek között.

Texas reputációjának híre messzire eljutott, így legtöbb utazó a 
legrosszabbra is felkészült. Néhányuk tapasztalta is a rosszat, de 
többségük kellemesen csalódott, s a telepesek jelleméről pozitívan 
nyilatkozott.

Sokféle mű készült a Texasi Köztársaság történetéről, de 
közülük kevés foglalkozik az ott élők identitásának 
formálódásával. 8 Vannak olyan aspektusai az angol-amerikai

'7 Mollon and Butler, ed., William Bollaert's Texas, 116.
's Mark E. Nackman’s műve, A Nalion within a Nation: The Rise o f Texas 
Nationalism, Kennikat Press Port Washington, N.Y., 1975, az egyik



identitás kialakulásának Texasban, melyet még nem kutattak. Azt 
sem vizsgálta senki, hogy a korszak legfontosabb sajtóterméke, a 
Telegraph and Texas Register hogyan tükrözte, s egyben formálta 
a texasiak gondolkodását.* 39 Az értekezés következő fejezetében 
erre történik kísérlet.

Az első szám 1835. október 10-én jelent meg, csupán kilenc 
nappal azután, hogy a texasi függetlenségi háborúban eldördültek 
az első lövések. A lap részletesen beszámolt a texasi helyzetről, s 
folyamatosan tudósított a háború eseményeiről. Büszkén vont 
párhuzamot az Egyesült Államok cs Texas függetlenségért 
folytatott küzdelme között. Sőt. gyakran utalt az ókori görög 
történelem hőseire is, mint például, amikor az Alamo védőit a 
Thermopülai-szorosnál elesett spártaiakhoz hasonlította.60

A független állam megerősödésének és fejlődésének céljából a 
kormány igyekezett minél több telepest Texasba vonzani, s ebben 
a Telegraph is segítette a régió előnyeinek hangsúlyozásával.

legkorábbi elemzés a texasi nemzettudat eredetéről és sajátosságairól. 
Következtetéseit azonban többen kritikával illették. Lásd például Lack. Paul 
D., In the Long Shadow of Eugene C. Barker: The Revolution and the 
Republic”, in Buenger, Walter L., Calvert, Robert A., eds. Texas Through 
Time: Evolving Interpretations, Texas A&M University Press, College 
Station, 1991, 155-156. James E. Crisp, kiadatlan doktori disszertációjában, 
melynek címe “Anglo-Texatl Attitudes Toward the Mexican, 1821-1845”, 
Ph.D. diss., Yale University, 1976, a faji különbségek és konfliktusok 
szerepét vizsgálja az identitás formálódásában, főleg a texasi köztársaság 
idejére koncentrálva. Andrés Reséndez a Tejanók identitását elemzi 
“National Identity on a Shifting Border: Texas and New Mexico in the Age 
of Transition, 1821-1848,” című cikkében, in The Journal o f American 
History, 86, 2 (1999):668-88.
39 Sibley műve, Lone Stars and State Gazettes. szélesebb kontextusba 
helyezi a lapot. Carol Lea Clark nemrégiben kiadott könyve, Imagining 
Texas, Pre-Revolutionary Texas Newspapers, 1829-1836, Texas Western 
Press, El Paso, 2003, azt vizsgálja, hogy milyen volt az első újságokban 
megrajzolt Texas-kép. Főleg a Texasról szóló írások nyelvezetét, illetve a 
texasiak szóhasználatát elemzi, hogy kiderítse, mit gondoltak és írtak a 
texasiak magukról, s a vidékről, ahol éltek. Kutatása azonban 1836-ta! 
lezárul.
h0 The Hymn of the Alamo, in Telegraph and Texas Register. 1836. október 4.



Azzal, hogy a lap gyakran az „érintetlen kert" képét idézte fel 
Texasszal kapcsolatban, a már ott lévőket is próbálta megerősíteni 
választásukban. A texasi politikai elvek amerikai forradalomhoz 
való kapcsolásával pedig a folytonosságot sugallta az Egyesült 
Államokból érkező bevándorlók számára. A társadalmi környezet 
és a politikai elvek hasonlóságának hangsúlyozásával a Telegraph 
megpróbálta megkönnyíteni az angol-amerikai telepesek számára, 
hogy azonosulni tudjanak egymással.

Habár az Amerikai Egyesült Államok először elutasította 
Texas felvételi kérelmét az Unióba, a Telegraph szerkesztői újra 
és újra szót emeltek az annexió érdekében. A texasiak ügyének 
igazolására az érvelés részeként megjelentek mindazok a 
kötelékek, melyek az angol-amerikaiakat az Egyesült Államokhoz 
kapcsolták, s mindazok a tulajdonságok, melyek a texasiakat a 
mexikóiaktól és az indiánoktól megkülönböztették. A cikkek 
gyakran a manifest destiny, Amerika „sorstól rendelt 
elhivatottsága” szellemében születtek.

Az annexió megvalósulása után a Telegraph hangnemét a 
megkönnyebbülés és a Texas jövőjével kapcsolatban
megnyilvánuló optimizmus jellemezte.

Az értekezés záró fejezete a Texasban élő angol-amerikaiak 
identitásának különböző szintjeit elemzi, s a következő 
megállapításokra jut.

Csupán néhány év telt el az Adams-Onís szerződés aláírása 
után, mely megállapította a határt a Mexikói-öböltől a Csendes- 
óceánig. s az Amerikai Egyesült Államoknak egy új politikai 
alakulattal kellett szembenéznie a határvonal teljes hossza 
mentén, egy olyan állammal, mely nevében és politikai 
berendezkedésében őt modellezte: a Mexikói Egyesült 
Államokkal. Ezzel új korszak kezdődött az amerikai nemzetközi 
kapcsolatokban, az angol-amerikaiak és hispán-amerikaiak 
viszonyában. Mire harminc évvel később a korszak első fázisa 
lezárult, a köztük lévő határvonal és politikai kapcsolatok 
drasztikusan megváltoztak.



Ez alatt az idő alatt annexió, háború és vásárlás révén az USA 
1 millió négyzetmértőid mexikói területet szerzett meg, s 
kísérletet tett arra, hogy még ennél is többet vegyen el. Ennek 
következtében hatalmas elmozdulás történt az észak-amerikai 
erő v i szony okban ,61

Az elmozdulás egyik kiindulópontja Texas, illetve a Texasban 
élő angol-amerikaiak hovatartozásának változása volt.

Az bevándorlók többsége az USA nyugati határvidékéről 
érkezett, ahol a telepes lét kísérő jelensége volt a geopolitikai 
viszonyok átalakulása és átalakítása, az új helyi és állami 
kormányzatok létrehozása, az önálló döntések, a vitázó politikai 
agitáció, az önkormányzatiság.

A nyugatra költöző angol-amerikaiak legtöbbször rokonok 
és/vagy barátok társaságában keltek útra, s bár hátrahagytak egy 
közösséget, de az új helyen is hozzáláttak egy új közösség 
építéséhez. A nemzethez tartozás a helyi közösségekben vált 
megfoghatóvá. a nemzeti öntudat megnyilvánulásai, a különböző 
jeles évfordulók és patrióta megemlékezések növelték az 
összetartozás érzését és erejét.62

Texasban a hely hatalmas dimenziói, a különböző földrajzi 
régiók, a termékenység és kietlenség, a hőség és hideg, az 
özönvízszerű esőzések és szárazság közötti szélsőséges végletek 
különleges hatást gyakoroltak a telepesekre. A birtokba vett terület 
művelés alá vonása nem csupán életben maradásuk és gazdasági 
előrejutásuk feltétele volt, hanem, minthogy ez gyakran csak 
verejtékes munkával sikerült, sajátos, szimbolikus jelentésre is szert 
tett, s nagy hatással volt lelkületűkre. Megteremtődött egyfajta 
mítosz Texasról és a texasiakról.

A sajátos határvidéki körülmények lehetővé tették, hogy a 
telepesek ügyeiket maguk intézzék, vezetőiket maguk válasszák, 
így a korai telepestndat, az Egyesült Államokból hozott politikai 
hagyományokra, az önkormányzatiság, önrendelkezés elvére 
épülve fokozatosan átalakult, s a közösségek tagjai polgárrá váltak.

01 Meinig, The Shaping o f  America, 128.
02 Bender, Community and Social Change in America, 88.



Papíron természetesen mexikói állampolgárok voltak egészen 
1836-ig. de nyelvükben, kultúrájukban, gondolkodásukban angol
amerikai gyökerekkel. Eközben viszont már Texas területén éltek, 
így identitásuknak is több szintje alakult ki.

A független texasi állam, az önálló nemzeti lét egy évtizede 
mindenkinek a gondolkodásán nyomot hagyott, aki akkor, illetve 
azóta texasinak nevezte magát. A texasi köztársaság önállóan 
politizált, szélesre tárta kapuit a bevándorlók előtt, kereskedelmi 
kapcsolatokat keresett, s minél hamarabb presztízst kívánt 
szerezni magának. Angol-amerikai lakosainak ezért újra kellett 
definiálnia hovatartozásukat.

Az Egyesült Államokból való elköltözés után problematikus 
volt az „amerikai’’ kifejezés, főleg, hogy Texas szuverén állam 
lett, így az eredet tekintetében szélesebb értelmezést kellett 
találni. Az angol-texasiak nem akarták az amerikai néppel való 
rokonságukat tagadni. Azonban, ha nem osztozhattak az 
állampolgárságban, akkor valamiféle szélesebb értelmű 
(vér)rokonságra volt szükség. Az „angolszász” megjelölés 
tulajdonképpen kifejezte a Mexikótól való elválást, ugyanakkor 
nem utalt arra, mintha Texas az Egyesült Államok egyfajta 
„függeléke” vagy valamiféle másolata lenne. Önálló angolszász 
köztársaságként Texas egyenrangú lehetett az USA-val, s a 
texasiak önkormányzatiság terén meglévő képességeit úgy lehetett 
indokolni, hogy ezek a tulajdonságok az angol-amerikai népből 
eredtek.

A téma továbbfejlesztésének lehetőségei

Az értekezés továbbfejlesztése több irányban is lehetséges. 
Egyrészt időben, másrészt térben is ki lehetne terjeszteni a 
vizsgálatokat.

Korabeli forrásokra támaszkodva érdemes volna megvizsgálni, 
hogyan élték meg a polgárháborút és Texas elszakadását azok az 
angol-amerikaiak, akik az annexió előtt is Texasban éltek. Más 
volt-e, s ha igen, mennyiben, azon texasiak viszonyulása, akik



1845 után. esetleg a mexikói-amerikai háború által kínált 
lehetőségek miatt érkeztek a régióba? Milyen érvek szóltak 
amellett, hogy a texasiak az Uniótól különváltál!, a Koníoderált 
Államok tagjaként éljenek? Csupán gazdasági okai -  az 
ültetvényes rabszolgatartó gazdálkodás fenntartása -  voltak 
ennek, vagy más is? Hogyan élték meg a polgárháborút és a 
vereséget? 1 logyan változott gondolkodásuk, érvelésük, hogyan 
formálódott identitásuk ez idő alatt, majd a rekonstrukció idején?

Időben még jobban előre lehetne tekinteni, s megvizsgálni, 
hogy a mai texasiak identitásának formálódását mennyire 
befolyásolja, hogy most az amerikai kormánynak kell a nagy 
számú -  s többségében illegális -  mexikói bevándorlókat kezelni? 
Milyen a kölcsönhatás a hispán és az amerikai közösségek, 
kultúra között.

Térbeli kitekintésként érdemes volna kutatni a nyugati 
terjeszkedés egy olyan régióját, ahol nem egy meglévő állam 
engedélyével, hanem mondhatni ,.klasszikus’* frontier viszonyok 
közé érkezve teremtették meg új közösségeiket az angol
amerikaiak. E szempontból összevethető volna a texasi példával a 
szintén a vizsgált korszakban angol-amerikaiakkal betelepülő 
Oregon. Ezek a kérdések azonban már egy új monográfia 
lehetséges témakörei.
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