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Semsey Viktória 

 

Floridától a Monroe-elvig. 

Hírek az „Éjszaki” és a „Déli” Amerikáról a Hazai és Külföldi Tudósí-

tásokban (1818-1824) 
 

1817-1825 között James Monroe, az Egyesült Államok ötödik elnöke alatt 

megtörtént a Közép- és Dél-amerikai spanyol gyarmatok elszakadása. A fo-

lyamat részeként, 1819-ben az amerikaiak megvásárolták Floridát a spanyolok-

tól. A terület átengedését rögzítő szerződés aláírásának fontos ösztönzői voltak 

a spanyol gyarmatok függetlenségi harcai (1810-1824). A Florida kapcsán fel-

merült nemzetközi kereskedelmi és területi viták mellett a szerződés ratifikálá-

sának jelentős tényezője volt az 1820-ban Spanyolországban katonai lázadással 

hatalomra kerülő liberális forradalom is. A spanyol liberálisokat – a Szent Szö-

vetség támogatásával – a francia hadsereg verte le azért, hogy VII. Ferdinánd 

ismét (először 1814-ben) visszaállíthassa hatalmát, és hogy a spanyol forrada-

lom „ne mérgezze tovább” Európa levegőjét. A Szent Szövetség beavatkozása 

a spanyol belügyekbe VII. Ferdinánd király kérésére történt, ám a konzervatív 

európai szövetség érdeke is ezt kívánta. A nemzetközi bonyodalmakat okozó 

gyarmati háborúk és a spanyol liberális forradalom hatására, a spanyol uralom 

végleg meggyengült. A Dél-amerikai térségben az amerikai-angol kereskedel-

mi vetélkedés, az amerikaiak területi érdekei (védelem és terjeszkedés egyszer-

re) oda vezettek, hogy 1823. december 2-án elhangzott a később Monre-

doktrínaként emlegetett Monroe-elv. Az USA elnöke éves, összefoglaló, érté-

kelő beszédében többek között megfogalmazta a fiatal, Észak-amerikai köztár-

saság gazdasági-kereskedelmi-politikai érdekeire alapuló határ-védelmet, és a 

független Dél-amerikai köztársaságok elismerését. 

Mit tudhatott minderről az a korabeli olvasó, aki a jelzett években kezébe 

vette a Pesten nyomtatott, magyarul kiadott Hazai és Külföldi Tudósítások cí-

mű lapot, amelyet Kultsár István szerkesztett és amely kb. 2.000-2.500 fős ol-

vasói tábort tájékoztatott a vizsgált években.
1
 A hivatalos politika természete-

sen nem a korabeli információs jellegű sajtóból tájékozódott. Tanulmányunk-

ban olyan forrást használunk, amely nem a diplomáciai jelentéseken alapul, ha-

nem egy annál sokkal kevésbé pontos, funkcionálisan más társadalmi rétegeket 

megcélzó, ám ugyancsak fontos eszköze a korabeli tájékozódásnak. Kultsár 

István lapja az egyre fontosabbá váló pesti értelmiségi körökben, egyetemisták 

között, a nemesség soraiban egyetlen magyar nyelvű lapként vált ismertté Pes-

ten. Olvasható azonban az egész országban, amely a Habsburg Birodalom ré-

szeként, a napóleoni háborúk befejeződése után I Ferenc (1792-1835) uralko-

dása alatt nem sorolható a nyitott, sajtószabadságot támogató és dinamikusan 

                                                 
1 HÍDVÉGI Nikoletta (szerk.): Tudós, Könyvtáralapító, Kultúraközvetítő. Kultsár István, Ta-

tabánya, 2001. 17-18. 
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fejlődő országok közé. Uralkodása alatt a magyar rendek első jelentős ellenál-

lásának az 1821-es és 1822-es rendeletek végre nem hajtásán keresztül lehe-

tünk tanúi. A megyék mintegy egy ötödében kényszerhez, a katonaság felvo-

nultatásához, sőt a megyei tisztviselők házi őrizetbe helyezéséhez vagy előve-

zetéséhez kellett folyamodniuk a hatóságoknak az ellenállás miatt.
2
 A rendele-

tek (28 ezer újonc besorozására, valamint a korábban váltócédulában megsza-

vazott hadiadó ezüstpénzben való beszedése) kibocsátásának terve akkor me-

rült fel Bécsben, amikor a nápolyi és a piemonti alkotmányos mozgalmak ki-

törnek, amelyeket viszont 1820 januárjában megelőzött a spanyol liberális ka-

tonai felkelés.  

Valójában a korabeli magyar nemesség és értelmiség is hatása alá kerülhe-

tett a 20-as évek nemzetközi forradalmi hangulatának, amelyhez hozzá tartoz-

tak a Dél-amerikai spanyol gyarmatok függetlenségi harcai is 1810-1824 kö-

zött. Magyarország nem volt mentes már jó ideje azoktól az intellektuális, esz-

mei-politikai hatásoktól, amelyek talaját adták a magyar jakobinus összeeskü-

vésnek a 18. század végén, és amelyek a 19. század második évtizedétől kibon-

takozó reform időszakot gazdagították. Érdemes felfigyelni arra, hogy a Hazai 

és Külföldi Tudósítások 1814-ben, másfél évvel a megjelenését követően, való-

színűleg francia kiadás alapján, nagy részeket közöl az 1812-es spanyol liberá-

lis cádizi alkotmányból,
3
 de olvasni lehet olyan hírt is az újságban, miszerint 

Pesten megjelent (1810-ben!) és kapható a Code Napoleón.
4
  

Spanyolország ebben az időszakban több szempontból is felkelthette a ma-

gyar Hazai és Külföldi Tudósítások szerkesztőjének, Kultsár Istvánnak a fi-

gyelmét a közlésre kerülő hírek kiválasztásakor: a napóleoni háborúk alatt 

nemzeti függetlenségét védő országként, ahol portugálok, angolok, spanyolok 

együtt vesznek részt a küzdelmekben; a Dél-amerikai függetlenedő gyarmatok 

harcai, a vele részben kapcsolatos 1820-as spanyol liberális katonai lázadás, a 

forradalom leverésére és gyarmati hatalma visszaállítására, a Szent Szövetség-

től segítséget kérő VII. Ferdinánd miatt. Továbbá a meggyengült Spanyolor-

szág Dél-amerikai – közöttük a floridai – területek kereskedelmi, geopolitikai 

előnyeit kihasználni akaró angol-amerikai és időnként francia hatalmak súrló-

dásai miatt is. 

Spanyolország VII. Ferdinánd uralkodása alatt (1808-1833) egyszerre volt 

morális, politikai és gazdasági válságban.
5
 Ennek az általános krízisnek a nem-

zetközi politikában is megjelenő tüneteiről kaphatott információkat a korabeli 

                                                 
2 GERGELY András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790-1918, Korona Kiadó, Bu-

dapest, 1998. 154. 
3 A Hazai és Külföldi Tudósítások ezzel a témával foglalkozó számai pl. 1814. március 23. 

(24. 25. 26. sz.). 
4 A hír 1810. augusztus 10-én olvasható a lapban.  
5 Ma. Teresa MENCHEN BARRIOS: La política exterior española en la época de Fernando 

VII (1808-1830), IN: Juan Bta. VILAR (szerk.): Las relaciones Internacionales en la España 
contemporánea, Murcia, 1989. 13. 
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magyar társadalomnak az a vékony rétege, amelyhez eljutott a Hazai és Külföl-

di Tudósítások egy-egy példánya. A lap hetente kétszer jelent meg Pesten, in-

formatív, nem elemző jellegű híreket közölt az európai, időnként amerikai 

(USA) lapokra is hivatkozva. 

Spanyolország, a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszust követően 

„kis-hatalommá” vált. A 19. század első felében három évszám jelzi azt, hogy 

a vele kapcsolatos problémák miatt ismét előtérbe került a nemzetközi politiká-

ban: 1817, 1818, 1823. Mindhárom évszám esetében a spanyol gyarmatok, ill. 

az 1820-as forradalom ügye került a nagyhatalmak tárgyalóasztalára.
6
  

A Floridai-félsziget és annak nyugatra elhúzódó része a 16. századtól a 18. szá-

zad közepéig Spanyolország gyarmata, amely a latin-amerikai spanyol gyarmati 

térség peremén helyezkedik el, ezáltal a területében egyre növekvő Egyesült Álla-

mok érdekszférájába esik. A Karib-térség, amelynek északi irányban, szárazföldi 

„meghosszabbításaként” fogható fel Florida, már a 17. századtól érthető módon, 

stratégiai okokból a nemzetközi érdekek összeütközésének színterévé vált.
7
 

Florida ék alakú félszigete Kubától kb. 150 mérföldre fekszik. 1763-ban, 

amikor a terület angol kézre került, az ott lakó spanyolok legnagyobb része 

Kubába emigrált az angol fennhatóság elől.
8
 Az angolok aztán megszervezték 

és két részre osztották: Kelet- és Nyugat-Floridára. 1803-tól a spanyolok le-

mondtak Franciaország javára Louisiánáról, amelyet Párizs eladott az amerika-

iaknak. Az Egyesült Államok ettől kezdve még egyértelműbben ki akarta ter-

jeszteni hatalmát Nyugat-Floridára is. Első lépésként (1804) megszerezte Nyu-

gat-Florida partjait a Pinckney-féle szerződés értelmében. 1810-ben a Baton-

Rouge területén élő amerikaiak kikiáltották Nyugat-Florida függetlenségét és 

az amerikai elnök védelmét kérték. 1813 végén egész Nyugat-Florida az USA 

kezére került, fegyveres harcok nélkül. Ettől kezdve az amerikaiak többször 

meg akarták vásárolni a spanyoloktól Kelet-Floridát is. A terület többször vált 

spanyolok, franciák, angolok és amerikaiak versengésének színterévé 1818-ig. 

Őslakosai indián törzsek, amelyek közül a szeminolok és a crikk indiánok tűn-

tek ki makacs ellenállásuk és harciasságuk miatt.
9
   

1811-12-ben az USA és Anglia közötti háború idején a dél-nyugati térség-

ben élő amerikaiak spanyol Florida meghódítását követelték. Azok a folyók, 

amelyeken az amerikai Georgia, Alabama, Mississippi vidék népe kereskedett, 

a spanyol Floridákon folynak keresztül. Az amerikaiak meggyanúsították a 

spanyol hatóságokat, hogy ellenük lázítják Floridában az indiánokat, valamint 

menedéket nyújtanak az amerikai szökött rabszolgáknak.
10

 Kelet- és Nyugat-

                                                 
6 MENCHEN BARRIOS: 20.  
7 Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO: Historia de España, VI. América Hispánica, 

1492-1898, Editorial Labor, Barcelona, 1985. 353.  
8 URBÁN Aladár: Köztársaság az újvilágban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 39.  
9 Germán BLEIBERG (szerk.): Diccionario de historia de España, 2. Alianza Edit. 1986. 

120-121. 
10 SELLERS-MAY-MCMILLEN: Az Egyesült Államok története, Maecenas, Budapest, 1999.  
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Florida stratégiai és gazdasági szempontból az USA számára nagy jelentőség-

gel bírt. Azok a hajózható folyók, amelyek a Mexikói-öbölbe torkollanak és 

Floridán haladnak keresztül, jó kijáratot biztosítanak a Karib-tenger és Dél-

Amerika felé.
11

 A spanyol függetlenségi háborúk győzelmei fokozatosan meg-

erősítették az USA pozícióját és álláspontját Florida megszerzésével kapcsolat-

ban. Mivel a térségben angol és orosz érdekek is jelentkeztek, még erőteljesebb 

lett az USA reagálása, ezért Floridát területi és kereskedelmi érdekeinek vé-

delme érdekében meg akarta szerezni. 

A Spanyolország és gyarmatai között közvetíteni akaró európai hatalmak – 

Nagy-Britannia, Ausztria, Oroszország, Poroszország és Franciaország – tár-

gyalásai sem voltak mentesek a súrlódásoktól. Az 1817. augusztus 28-án kelte-

zett angol memorandumban a nagyhatalmak arra kérték Spanyolországot, hogy 

fogadja el a rabszolgakereskedés betiltását, adjon amnesztiát a felkelőknek, 

egyforma jogokat a félszigeti spanyoloknak és a gyarmatok lakosságának, va-

lamint engedje meg a szabad kereskedelmet a gyarmatok és más nemzetek kö-

zött. A nagyhatalmak memorandumai egyértelműen jelezték, hogy Spanyolor-

szág nem rendelkezik elég katonai, sem politikai és erkölcsi erővel ahhoz, hogy 

korábbi hatalmát visszaszerezze Dél-Amerikában.  

Oroszország és Poroszország ragaszkodott ahhoz, hogy vonják be az Egye-

sült Államokat is a kérdés megoldásába, ami nem csak Angliát, hanem VII. 

Ferdinándot is kellemetlenül érintette. 1818-tól a közvetítő szándék eltűnt a 

nagyhatalmak programjaiból, és Spanyolország lassan belátta, hogy alá kell ír-

nia az Egyesült Államokkal egy barátsági megállapodást és határrendezési 

szerződést Floridára vonatkozóan. Az 1819 februárjában aláírt dokumentum az 

„Onís-Adams Szerződés” nevet kapta, de „transzkontinentális szerződésnek” is 

nevezik, mert kimondja, hogy az Egyesült Államok és a spanyol területet kö-

zötti határ délen a Louisiana állam nyugati határánál kezdődik, nyugaton pedig 

a 42 fok földrajzi szélességnél a Csendes-óciánig tart.
12

 A ratifikálásra azonban 

csak később, 1821 októberében került sor. 1820 januárban ugyanis liberális ka-

tonai felkelés tört ki Spanyolországban és néhány hónap múlva a liberálisok 

átvették a hatalmat. Az 1819-es megállapodást azonban a forradalom nem sie-

tett ratifikálni.
13

 

1820-tól a gyarmati kérdés a spanyol külpolitikában fordulatot eredménye-

zett. Az új kormánynak szüksége volt a belső rend fenntartásához a hadseregre, 

ezért a gyarmatokkal való békében volt érdekelt. A helyzetet azonban nem tud-

ta a maga javára fordítani, s 1820 augusztusában már látszott, hogy a gyarma-

tok elvesztése csak rövid idő kérdése.
14

 Mexikó függetlenségének kikiáltása 

                                                 
11 MAGYARICS Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Eötvös József 

Könyvkiadó, 2001. 41.  
12 C.N. DEGLER: Az élő múlt, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993. 104.  
13 MENCHEN BARRIOS: 27.  
14 Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO: Historia de España VI. América Hispánica 

(1492-1898), Labor, Barcelona, 1985. 443.  
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1821-ben, Monroe elnök kezdeményezései az új köztársaságok elismerésére 

vonatkozóan, a Banda Oriental
15

 Portugália Dél-amerikai területeibe való beol-

vasztása jelentősen befolyásolta a Szent Szövetség döntését is a be nem avat-

kozással kapcsolatban. Közben a spanyol király segítségért fordult Európához 

azért, hogy támogatást kapjon a liberálisok leverésére és azzal érvelt, hogy a 

forradalom megismétlődni látszik Itáliában, Portugáliában és Görögországban.  

VII. Ferdinánd számára 1822-ben már nyilvánvalóvá vált, hogy gyarmatai 

elvesztek. Utolsó próbálkozásainak egyike: arra kérte az európai nagyhatalma-

kat, ne ismerjék el az új köztársaságok függetlenségét. XVIII. Lajos francia ki-

rálynak segítsége fejében felajánlotta Santo Domingo felét, vagy bármely más 

területet gyarmatain, jelentős kereskedelmi kedvezményekkel együtt.  

1823-ban a nemzetközi politikában további súrlódások, nézeteltérések fi-

gyelhetőek meg. Az 1822-es veronai kongresszuson elhatározott spanyol forra-

dalom elleni francia intervenció kivívta Nagy-Britannia ellenállását. London 

ezért figyelmeztette Franciaországot, hogy ha valamely külföldi hatalom be-

avatkozna a gyarmatok ügyeibe, akkor Anglia azonnal elismerné ezen országok 

függetlenségét, ami természetesen további súlyos következményeket vonna 

maga után. Angliának ezt a szándékát Canning közölte az ideiglenes amerikai 

kormányokkal és az Egyesült Államokkal is. 1823. december 2-án azonban az 

amerikai elnök, Monroe, megelőzve az angolokat, a kongresszustól megkapta a 

támogatást az új köztársaságok elismeréséhez. A spanyol uralkodó, VII. Ferdi-

nánd, pedig francia nyomásra 1824. február 9-én kiadta a Dél-Amerikára vo-

natkozó szabadkereskedelmi rendeletet, még mindig abban a reményben, hogy 

késleltetheti a nagyhatalmak szándékát az új köztársaságok elismerésére vonat-

kozóan. A Szent Szövetség hatalmai először valóban csak konzulátusokat nyi-

tottak azért, hogy ne veszítsék el a kereskedelemből származó hasznukat.  

1810-1824 között a Dél-amerikai gyarmatokon zajló függetlenségi harcokról 

sokszor és rendszeresen közöltek híreket a pesti Hazai és Külföldi Tudósítások 

oldalain. Gyakran jelentek meg „Anglia” és „Franciaország” címmel olyan cik-

kek is, amelyek kapcsolatosak Dél-Amerikával. 1818-ban a Dél-amerikai harcok 

következtében a londoni újságok híreire hivatkozva a magyar lap arról ír, hogy az 

„öt európai nagyhatalom megpróbál Spanyolország és annak amerikai tartomá-

nyai között „közbenjárni”. A tárgyalásokra Párizsban került sor.
16

 Ugyancsak 

londoni újságok szerint az USA „Déli Amerikába comissáriusokat küldött, hogy 

a tartományok függetlenségét ellenőrizzék”. A kiküldöttek – név szerint: 

Rodney, Graham és Bland – először Buenos Airesbe mentek.  

1818. február 11-én az amerikai kongresszus képviselőházának elnökétől, 

Claytől idéz a lap, aki megfogalmazza az USA-nak a világban betöltött szerepét: 

„…a szabad amerikai az egész földkerekségen lévő népek közül egyikkel sem kí-

                                                 
15 Banda Oriental: az Uruguay folyótól keletre elhelyezkedő spanyol gyarmatok kapták ezt a 

nevet, körülbelül a jelenlegi Uruguay területét és a brazil Sao Pedro, Rio Grande do Sul és Santa 

Catariná-t. Pequeño Larousse Ilustrado, Paris, 1980. 
16 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1818. Boldog Asszony hava 7.  
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vánja felcserélni a maga szép hazáját…, hiszen a világon a legszabadabb polgári 

alkotmány védelme alatt él, … törvényei az egyes személyek javait az egész kö-

zönségnek javával összekapcsolja….(az ország - S.V.) gazdagodik, erősödik, már 

is több városból érkező európai kereskedő és tengerjáró nemzetet megelőztünk. 

… talán nem messze van azon idő, amikor semmilyen más nemzet hajósai nem 

vetélkedhetnek majd velünk.”  „…egyre inkább kitűnik azon magas feladat, 

amelyre a világ játszó színterén a természet és a sors Amerikát rendelte….nem 

erőszakos háborúk által növeltük hatalmunkat, hanem az egész világgal békes-

ségben élve emelkedünk a dicső nagyságra. …A régi világnak országaiban a po-

litikai üldözés lelke foglalja el a vallásbeli üldözésnek helyét,… itt az új világban 

minden felekezetek vegyülnek s eggyé lesznek a haza szeretetében….” 

Az 1818. június 24-én megjelent lapban olyan hír olvasható, amely szerint az 

amerikai kongresszus szabad kezet ad a külügyminiszternek, hogy döntsön a 

Spanyolországgal Florida miatt kialakult súrlódás miatt. Az indok az amerikai 

határok védelme és az ország becsülete. Azt is megtudjuk, hogy sokan háborút 

akarnak Spanyolország ellen, mert a birtokában lévő Nyugat- és Kelet-Florida 

területén élő két harcos indián csoport, a szeminolok és a crekkek veszélyeztetik 

az USA területeit. A kongresszus március 25-i ülésén Clay, a képviselőház elnö-

ke, a következő javaslatot teszi: „Ha Spanyolország ezen vad népségnek a mi vi-

dékünkre való betörését nem tudja megakadályozni, kell, hogy az USA maga gá-

tolja meg, noha ez a népség spanyol földön (vagyis Floridában - S.V.) lakik”! Az 

USA belpolitikai biztonsága érdekében tehát elfoglalhatja Floridát a Pedrido fo-

lyónál, amire 20 ezer dollárt és katonaságot is megszavaz a kongresszus.
17

 A 

megbízást Jackson tábornoknak kell teljesíteni, aki hamarosan elindul Pensacola 

felé. A helyzet nem csak a spanyolokkal szemben éleződik ki, hanem az ango-

lokkal is, mert Jackson ekkoriban elfog két angol tisztet is (Arbuthon kapitányt és 

Ambrustert), akiket kivégeznek, mert az amerikaiak szerint ellenük lázítják az 

indiánokat. Az angolok, természetesen, tiltakoznak, és megromlik az angol-

amerikai viszony. Az Egyesült Államok eltökélt szándéka – írja a lap -, hogy el-

foglalja Kelet-Floridát, majd utána Pensacolát is (Nyugat-Florida), amivel az eu-

rópai kereskedés (spanyol, angol, francia) veszélybe kerül.  

1818-ban több hónapon át az a bizonytalanság húzódik meg a lap hírei mö-

gött, hogy vajon az európai nagyhatalmak hogyan foglalnak majd állást a Flo-

ridát megtámadó amerikaiak akciójával kapcsolatban. Valószínűleg nem akar-

ják, hogy Florida az amerikaiaké legyen. „Floridát annyira fontosnak tartja az 

USA, hogy egész Európával háborúba ereszkedne, hogysem Angliának adja.” – 

Majd olvashatjuk a lap következtetését: „Az USA nagyon gyors ütemben növe-

kedik… egykor a legdicsőségesebb nemzetek elejébe fog jutni.”18
 

Az Egyesült Államok Florida megszerzésével több jó kikötőt, földet csatol 

területéhez, és leráz magáról kellemetlen szomszédokat. Ez megfelelő pillanat 

                                                 
17 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1818. Pünkösd hava 30.  
18 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1818. június 5.  
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mindehhez, hiszen Spanyolország a Dél-amerikai függetlenségi harcokkal van 

elfoglalva, a többi európai ország pedig a hosszú napóleoni háborútól meg-

gyengült. Amikor pedig az amerikai tábornok, Andrew Jackson elfoglalja a 

spanyol Pensacolát Floridában, ez nem háborítja annyira fel Madridot, mint 

Londont – írja a lap. Az amerikai támadás legfőbb indoka, hogy a spanyolok 

semmit sem tettek azért, hogy a szeminoles indiánok kegyetlenkedéseit, és 

amerikai földre való betöréseit megakadályozzák. 

A helyzet azonban nem vezetett háború kirobbanásához, mert az amerikai 

elnök parancsot adott Jackson tábornoknak, hogy vonuljon ki Floridából. 

Amennyiben a jövőben Spanyolország elég katonai erőt tud ott fenntartani a 

szeminoles indiánok ellen, és az ottani spanyolok nem buzdítják őket az ameri-

kaiak ellen, helyre lehet állítani a nyugalmat. Jacksonnak tehát nincs parancsa 

arra, hogy elfoglalja Pensacolát, így a katonai akció nem kongresszus bele-

egyezésével történik. Az Egyesült Államok azonban arra számított, Spanyolor-

szág belátja, hogy nem tudja fenntartani a nyugalmat Floridában és majd átadja 

igazságos feltételek mellett az USA-nak. Az amerikai újságokat idézve – pl. a 

Patriot-ot – a magyar lap érdemesnek találja kiemelni: az USA-ban ekkor töb-

beknek is az volt a véleménye, „.. ha Cuba szigetét hozzá lehetne szerezni Flo-

ridához, már alig volna többet mit kívánni”.19
 

Végül 1818. november 28-án a Hazai és Külföldi Tudósítások szerint (a 

francia Courrier-re hivatkozva) az USA és Spanyolország megállapodásra ju-

tott: a két Floridát Spanyolország 5 millió dollárért átadja az USA-nak, ám ezt 

a pénzt a kárt szenvedett amerikai kereskedők kapják meg. A magyar lap 1819-

ben (január 16. szám), felhívja olvasói figyelmét, hogy 1783 óta, az egyre nö-

vekvő USA területét csak úgy tudta biztosítani, hogy a határai mentén hódított 

mindaddig, amíg természetes szomszédja a tenger lett. 

Ugyanebben a lapban olvasható az is, hogy Spanyolországgal még mindig 

nem fejeződtek be a tárgyalások Floridára nézve. Pedig Spanyolország ezen a te-

rületen csak árnyék hatalom, egyedül Pensacolában és Szent Ágostonban van 

gyenge katonai jelenlét. Ezáltal a szerencsevadászok, bűnözők, szökevény rab-

szolgák menedékévé vált Florida, ahol az indiánok támadásait sem tudja kezelni. 

Ez pedig már az amerikai törvényeket és lakosságot is sérti. Közben – írja a lap – 

tovább zajlik a függetlenségi háború, és Spanyolország nem tudja legyőzni a fel-

kelőket, ezért problémájával az európaiakhoz fordul. A szövetséges európai ha-

talmak azonban nem katonai segítséget, hanem csak tanácsot fognak neki adni.  

A Hazai és Külföldi Tudósítások 1819. április 14-i számában az „Éjszaki 

Amerikai Egyesült Státusok” című cikkéből megtudjuk, hogy „Amint Ameriká-

ra nézve igen fontos, úgy egész Európára nézve is az, hogy Spanyolország mind 

a két Floridát Amerikának átengedte”. Az amerikai állam Mexicó felé eső ha-

tárai is kialakulnak ezután. Az USA 5 millió dollárt fizet a szerződés értelmé-

ben az amerikai kereskedőknek a káraikért, és az 1818. január 1-ig a Floridában 

                                                 
19 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1818. Szent Mihály hava 19.  
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megkötött földeladási szerződéseket is érvényesnek tekinti. Ugyanakkor az an-

gol Times arról ír, hogy a szerződés az angolokra nézve veszélyes is lehet, mert 

Floridából az amerikaiak akadályozhatják az angolok kereskedelmét Dél-

Amerikával. Sőt, a Morning Chronicle szerint „Az amerikaiak oly nagyravá-

gyók, mint a rómaiak… és az európai Szent Szövetség még örül is, hogy Anglia 

hatalma gyengül… máris az USA Dél-Amerika három újonnan felszabadult ál-

lamához megbízottakat küldött, és Anglia joggal tarthat attól, hogy elveszíti ap-

ránként ottani kiváltságait”.
20

 Az Advertiser New-York-i lapot idézve, a flori-

dai megállapodás igen fontos, mert az USA Európa felé le tudja zárni határait, 

és ettől kezdve védetté válik.  

A Hazai és Külföldi Tudósításokban 1820. február 5-én találjuk az első hírt 

a Cadizhoz közeli községben, Cabezas de San Juanban kirobbant katonai felke-

lésről. A hír a párizsi Mémorial Béarnais című lapból került Pestre. Az össze-

gyűlt spanyol seregnek Dél-Amerikába kellene mennie – olvashatjuk, de álla-

pota rendkívül rossz, a hangulat elégedetlenséget tükröz, a tisztek között a libe-

rális szabadkőművesek is szervezkednek. Cadizban, a Rafael del Riego vezette 

felkelés napján hirdetik ki az 1812-es liberális alkotmányt. 

A lap februárban rendkívül sokat ír a spanyol forradalomról. Február 12-én 

majdnem két és fél oldalban mutatja be az eseményeket. Közben Cadizból a fel-

kelés tovább terjed, s ennek a dél-amerikai lázadók igen nagy hasznát veszik. 

Február 16-án a francia Journal des Debats arról ír, hogy „… Franciaországot 

morális és politikai kötelességek késztetik, hogy a Bourbon háznak azon ágát, 

mely a spanyol trónon ül, minden erejéből segítse”. Ebben a számban olvashat-

juk azt is, hogy Franciaország érdeke egy erős és virágzó Spanyolország, mert a 

tengeren természetes szövetségese. Geopolitikai szempontból bástyája Franciaor-

szágnak a mediterrán térség felé, hasznos a franciaországi tengeren túli kereske-

delem számára, Mexikó és a többi dél-amerikai gyarmat irányában. A március 

22-i lap szinte teljes egészében „Spanyol Amerikának” szenteli oldalait.  

Az 1823-as év már a spanyol liberálisok bukását hozza magával, amelyhez 

francia katonai segítséget szavaz meg a Szent Szövetség a veronai kongresszu-

son. Az Egyesült Államok elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a hely-

zetben Európában Franciaország és Anglia szerepe különösen fontos. Az ügy-

ről természetesen Metternich is nyilatkozik. A veronai kongresszuson főleg a 

spanyol helyzettel foglalkoznak a nagyhatalmak, mert a forradalmak fellángol-

tak Nápolyban, Piemontban, Lisszabonban, de Franciaországra és Németor-

szágra is veszedelmet jelentettek, „hiszen mindenütt a spanyol liberális 

constitucio volt az összefogás jelszava”.
21

 A spanyol forradalom elleni szent 

szövetségi összefogást látva az USA elnöke párhuzamot vélt felfedezni a Dél-

amerikai függetlenségi forradalmakkal szembeni európai magatartásában. A 

magyar olvasók megtudhatják azt is, hogy Veronában az angol Lord Welling-

                                                 
20 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1819. Pünkösd hava 1. 
21 Hazai és Külföldi Tudósítások, 1823. Böjt-elő hava . 
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ton kijelentette: Anglia csak akkor avatkozik be egy esetleges francia-spanyol 

háborúba, ha Franciaország Portugáliát is megtámadná.  

A gyarmatokon zajló függetlenségi harcok tehát összefüggenek a spanyol 

liberális forradalommal: „Az európai történések miatt Kuba szigetétét a spa-

nyolok át fogják adni Angliának, - véli egy new yorki újságcikk, s ez az USA-

nak nem kedvezne. A kialakult helyzetben Amerika kiáltvánnyal fordul a kubai 

lakossághoz”. (1823. május 31.) Felszólítja benne a kubaiakat, hogy hirdessék 

ki függetlenségüket, mielőtt Spanyolország Kubát átengedné Angliának. „Ang-

lia már bírja az európai Gibraltárt, ne engedjétek – olvasható a lapban –, kezé-

re az amerikai Gibraltárt (értsd. Kubát – S.V.) is.! Fegyverkezzetek, nyissátok 

meg kikötőiteket minden barátságos nemzetnek…”..”és azon esetre, ha Vero-

nában és Madridban az alkudozások ide jutnának…Déli Amerika veletek tart 

majd, és veletek tartanak a mi országunk szabad férfiai … (is.) Mi készek va-

gyunk a ti függetlenségeteket támogatni.”  

Az 1824. január 21-én megjelent lap először ír Monroe, amerikai elnök dec-

emberi, a kongresszusban elhangzott beszédéről, de jóval kevesebb figyelmet 

szentel neki, mint február 21-én az angol király álláspontjának, Canning kül-

ügyminiszter tolmácsolásában: az angol király a volt spanyol gyarmatokon 

konzulokat nevezett ki, a fontos kikötőkbe és városokba, hogy ott az angol ke-

reskedelmi érdekeket a jövőben védjék. Anglia úgy látja, hogy spanyol-

Amerika gyarmati státusza végleg megszűnt és reménytelen arra ösztönözni 

Spanyolországot, hogy lépéseket tegyen ellene. Anglia szigorúan semleges ma-

rad, ám ha egy idegen hatalom a spanyol gyarmatok elleni háborúba beavatko-

zik, akkor átértékeli az angol-spanyol kapcsolatokat, és rögtön elismeri a dél-

amerikai országot függetlenségét. Erre ösztönzi az angol kereskedelmi érdekek 

sérülésének veszélye a térségben. Anglia nem fogja akadályozni a Dél-Amerika 

függetlenségének elismerését. Nem akarja siettetni vagy késleltetni, de nem 

akar Spanyolországtól sem függeni ebben. Továbbá kijelenti, hogy nem akar 

részt venni a déli-Amerika ügyében tartott semmilyen tanácskozáson. A lap ar-

ra hivatkozik, hogy az európai nagyhatalmak, Anglia, Franciaország és Spa-

nyolország már tárgyalnak Dél-Amerikáról és hasonlóan Angliához, Franciaor-

szág is úgy látja, hogy értelmetlen a gyarmatok visszahódításában reményked-

ni. (1824. április 7.)  

Florida, a spanyol királyság amerikai gyarmatbirodalmának peremén he-

lyezkedik el és állandó vita tárgyát képezte a spanyolok, az angolok, a franciák 

és az amerikaiak között. Geopolitikai helyzeténél fogva szinte az Egyesült Ál-

lamok megalakulásától kezdve lehetett számolni azzal, hogy előbb-utóbb ennek 

az új és terjeszkedő hatalomnak az áldozatává válik. A 19. század elején ez va-

lóban be is következett. A spanyol gyarmatok függetlenségi háborúja és az 

1820-ban kitörő liberális spanyol forradalom meggyorsította az USA-hoz való 

kerülését. Az, hogy ezekről az eseményekről rendszeresen és gyakran igen 

hosszú cikkekben olvashatott néhány ezer magyar, azt mutatja, hogy a Pesten 

megjelenő Hazai és Külföldi Tudósítások – bár elemzés nélkül és külföldi la-



  

366 

pokat felhasználva -, hírei szelekcióján keresztül többet jelentett, mint egyszerű 

tájékoztatást. Már a 18. század utolsó évtizedeiben lezajlott európai események 

jelentősen hatottak a magyar társadalomnak azon rétegeire, amelyektől az or-

szág helyzetének változása függött. A forrásként használt lap vizsgált idősza-

kunkban bizonyos mértékig utat jelölt ki a reformkor nemzedéke számára. A 

napóleoni háborúk után egyre inkább nyitottabbá vált a magyar társadalomnak 

ez a rétege. A Hazai és Külföldi Tudósítások már 1808-1814 között – a spanyol 

függetlenségi harc és forradalom kapcsán – bemutatta a liberális cádizi alkot-

mány több fejezetét. A magyar reformnemzedék érdeklődését az 1820-as má-

sodik spanyol forradalom ismét felkelthette, és annak nemzetközi vonatkozásai 

– közöttük Florida megvásárlása és a Monroe elv – újabb gondolatébresztő 

erővel hatottak. 


