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Észak-Amerika gyarmatosítása  

A 16. század végétől a spanyolok kezdték birtokba venni a déli területeket. A franciák 

a Szent Lőrinc folyó irányából jöttek. A Nagy tavak és a Mississippi környékét 

foglalták el, megalapították New Orleans városát. 

A britek első telepeiket Virginiában hozták létre a 17. század elején. Két irányból 

törtek előre: a Hudson-öböltől délre és az Appalache-hegységtől keletre lévő 

területeken. A britek vallási és politikai okokból hagyták el Angliát.
1
 Az anglikán 

egyház protestáns befolyás alá került, így szekták jöttek létre. Ilyen a puritánok 

szektája, akik csak a Bibliát fogadják el törvénynek, az emberek által írottat nem. 

Nyíltan felléptek az uralkodóval szemben, ezért üldözték őket.
2
 1621-ben áthajóznak 

Amerikába a Mayflower nevű hajón. Ezt a kb. 300 embert nevezzük Pilgrim 

Fathersnek. Rhode Islanden partra szálltak és kolóniát alapítottak. Ezt követően 

folyamatos a kivándorlás az Újvilágba.  

Az angol és a francia gyarmatok között állandó a versengés. Ennek kereskedelmi okai 

vannak, ugyanis a gyarmat árufelvevő és nyersanyagexportőr az anyaország 

szempontjából. 

10 milliós indián őslakosság élt a gyarmatosítók mellett Észak-Amerikában. A keleti 

részen élők belekeveredtek az angol-francia ellentétbe. Mindig az erősebb mellé álltak. 

Számuk gyorsan fogyott, melyet az állandó területveszteségeken kívül a számukra 

addig ismeretlen betegségek - mint pl. a himlő - okoztak.
3
  

 

A tizenhárom gyarmat  

Az európaiak a számukra kedvező éghajlatú területeket vették birtokba. A keleti 

partvidéken 13 gyarmat jött létre: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, New 

York, Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Észak-

Carolina, Dél-Carolina és Georgia. 

A gyarmatok önálló törvényhozó testületeket alakítottak ki, melyeket eleinte az adózó, 

majd minden felnőtt férfi választott. A szabad földterületek lehetőséget biztosítottak a 

nyugatra vándorlásra az elégedetlenek számára. Itt önálló farmokat hozhattak létre. A 

lakosság megtartásáért a kormányzat engedményeket tett a politikai jogok, szabad 

földfoglalás és a vallásszabadság terén. Így megnőtt a polgárok ellenőrzése a hatalom 

felett.
4
 

                                                 
1
 Száray M.: Történelem III., 2006, Bp. 23. 

2
 Száray M.: Történelem II., 2005, Bp. 169. 

3
 Száray M.: Történelem III., 2006, 23. 

4
 Uo.24. 
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Különbség volt a gyarmatok között. Északon az Angliából áttelepült puritánok éltek. 

Náluk megjelent az önkormányzatiság iránti igény. Demokratikus intézményi 

rendszert hoztak létre választott képviselőkkel. Földműveléssel, halászattal, 

fakitermeléssel, hajóépítéssel, kézművességgel foglalkoztak. A déli szigetekről 

melaszt hoztak be, ez volt a rum alapanyaga.  

A középső gyarmatok vágóállatot és kenyérgabonát exportáltak Nyugat-Indiába és 

Angliába. Textil- és fémmanufaktúrák is megjelentek a térségben. 

Délen az Angliából áthajózott arisztokrácia lakott. Monokultúrás ültetvényes 

gazdálkodást folytattak: gyapotot, cukornádat, dohányt termeltek. Rabszolgákat hoztak 

Afrikából, őket dolgoztatták az ültetvényeken. A déli gyarmatok gazdaságilag szoros 

kapcsolatban álltak Angliával. A textilipar felfutása Angliában egyre több gyapotot 

igényelt, ezt a gyarmatokról szerezték be, cserébe iparcikkeket adtak. Délen az északi 

gyarmatokkal ellentétben nem alakult ki ipar.
1
 

 

A gyarmatok és Anglia ellentéte 

Az európai kontinensen 1756-ban kitört a hétéves háború. A gyarmatokon előbb 

elkezdődött, 1754-ben és 1763-ig tartott. A francia-angol ellentét volt az oka. Az angol 

gyarmatosok felderítő alakulatokat alkalmaztak, ezek a rangerek, akik átvették az 

indián harcmodort. A háború francia vereséggel zárult, melynek folyományaképp 

birtokaik angol kézre kerültek. 

A háború következményeképp az angolok adókat emeltek és új adónemeket vezettek 

be a gyarmatokon, hogy a háborús költségeket fedezzék. Megtiltották a 

pénzkibocsátást a gyarmatokon. Illetéket vetettek ki az újságokra, iratokra (ez a 

bélyegadó) valamint a dohányárura. Megtiltották az ipari tevékenységeket a 

gyarmatokon, ugyanis nem akartak konkurenciát. Ezt fegyverrel tartották be. 

Katonákat szállásoltak be a polgárok házaiba, ami alapvető szabadságjogokat sért. Az 

amerikaiak képviseletet kértek az angol parlamentben, de nem kapták meg. 

 

Az ellentétek kiéleződése 

Mindezekre az amerikaiak élesen reagáltak: 

nem fizették meg az adókat, törvénytelennek 

nyilvánították az intézkedéseket. Bojkottálták 

az angol árukat és ipart űztek. Ez a brit üzleti 

körök érdekeibe ütközött, és nyomásukra 

enyhítettek a gazdasági megszorításokon.
2
 

1773-ban visszavonták az adókat, kivételt 

                                                 
1
 Herber-Martos-Moss-Tisza: Történelem 4., 2001, Bp., 290-291. 

2
 Száray M.,2006, im.25. 

1 . ábra Bostoni teadélután 
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képzett ez alól a tea vámja. A brit kormány a Kelet-Indiai Társaságnak a teára 

monopóliumot adott, ezért a kereskedők és a radikális függetlenségiek 

megakadályozták a tea kirakodását. Bostonban megpróbáltak partra szállni, de a 

függetlenségiek indiánoknak öltözve a tengerbe szórták a szállítmányt. Ez a híres 

bostoni teadélután.  

Az angolok az események hatására blokád alá vették Bostont, korlátozták a helyi 

igazgatás jogkörét, és megerősítették a nyugatra költözés tilalmát. 

 

A függetlenségi háború 

A brit megtorlást követően a gyarmatok képviselői 1774-ben összegyűltek 

Philadelphiában az Első Kontinentális Kongresszuson, hogy megvitassák, hogy 

kiegyezzenek az angolokkal vagy váljanak le tőlük. Itt kimondták az összes angol áru 

bojkottját. 

1775-ben az angol katonák a tömegbe lőnek, ez a lexingtoni sortűz, mellyel kitör a 

függetlenségi háború.
1
  

1776. július 4-én elfogadták a Thomas 

Jefferson és Benjamin Franklin által 

megfogalmazott Függetlenségi 

Nyilatkozatot. Ebben kinyilvánították a 

gyarmatok függetlenségét. A 

felvilágosodás volt az ideológiai alapja, 

így tartalmazza az emberi 

szabadságjogokat (jog az élethez, 

szabadsághoz, a boldogságra való 

törekvéshez), a népszuverenitás elvét, a 

társadalmi szerződést, a képviseleti 

kormányzat szükségességét. Kimondja, 

hogy minden ember egyenlőnek születik.
2
 

Az USA-nak nincs volt állandó hadserege, 

hiányoztak a képzett tisztek, a legénység 

jórészt tapasztalatlan önkéntesekből és az 

egyes államok milíciáiból állt. A 

gyarmatok haderejével szemben a német 

zsoldosokból álló brit reguláris egységek, royalisták (királypártiak), a szövetséges 

indiánok, az angol tengeri- és folyami flotta álltak.
3
 

                                                 
1
 Száray M.: 2006, im.26. 

2
Uo.27. 

3
 Herber-Martos-Moss-Tisza, 2001, im.293. 

2. ábra A Függetlenségi Nyilatkozat 
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George Washingtont bízták meg az amerikai sereg felállításával. Európából katonai 

szakértőket hozott: La Fayette márkit, Tadeus Kosciusco, lengyel szabadságharcost és 

Kováts Mihály huszárezredest. 

A háború angol fölénnyel kezdődött, minden csatájukat megnyerték az első években. 

1778-79-re sikerült fordítani az amerikaiaknak: Trentonban győznek. 

A spanyolok és a franciák is beszálltak a háborúba. Blokád alá vették a keleti 

partvidéket, így az angolok nem jutottak utánpótláshoz. 1781-ben Yorktownnál a 

franciák megnyerték a háborút. Semmi hasznuk nem származott belőle sőt, 

államcsődöt eredményezett, hogy beavatkoztak a háborúba. 1783-ban Versailles-ban 

békét kötöttek a felek: Nagy-Britannia elismerte az USA függetlenségét. Az új állam 

megszerezte a Mississippiig terjedő területet.
1
 

 

Az Egyesült Államok alkotmánya 

A győztes háborút követően a gyarmatok egymás közötti viszonyának rendezése vált a 

legfontosabb kérdéssé. 1787-ben Philadelphiában Alkotmányozó Gyűlést tartottak, az 

„alapító atyák” között kétféle nézetet osztottak. A „föderalisták” erős, gyarmatok 

feletti központi kormányzatot, az „antiföderalisták” a gyarmatok szuverenitását 

akarták megtartani, és gyenge központi hatalmat létrehozni. A viták eredményeként 

kompromisz-

szumos 

alkotmány-

szervezetet 

készítettek, 

melyet az 

Egyesült 

Államok 

alkotmánya-

ként fogadtak 

el. Ez a 

legrégebbi 

köztársasági 

demokratikus 

alkotmány. 

Prezidentális 

rendszert alakítottak ki, ez erős elnöki hatalmat jelent. A végrehajtó hatalom az ő 

kezében van: kinevezi a kormányzat tagjait, alsóbb szintű bíróságokat, ő irányítja a 

hadsereget. A Kongresszusnak a törvényhozás a feladata, emellett jóvá kell hagynia az 

                                                 
1
 Száray M.: 2006, im.27. 

3. ábra Az USA alkotmánya 
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elnök kinevezéseit. Így van ellenőrzés a rendszerben. A Legfelső Bíróság is ellenőrzi 

az elnököt. Az elnököt 4 évre választják, a Legfelső Bíróság tagjait élethossziglan 

nevezik ki, így nem függnek az elnökválasztás eredményétől. A Legfelső Bíróság 

ellenőrzi a Kongresszus jogi működését. A Kongresszus kétosztatú: a Szenátusból 

(felsőház)  és a Képviselőházból (alsóház)  áll. A Szenátusba két-két 30 év feletti férfit 

választanak államonként, a Képviselőházba pedig 25 év feletti férfiakat számarány 

szerint (az állam lakosságához mérten). A tagállamokat kormányzók irányítják, őket 

helyi lakosok választják, így érvényesül a népszuverenitás elve. A tagállamok 

törvényhozása összhangban van a szövetségi törvényekkel. 

A Szenátus 1/3-át 3 évente, a Képviselőházét 2 évente cserélik. A választásra 

jogosultak elektorokat választanak, és ők választják az elnököt. Azért vannak a 

rendszerben, hogy a politikai mezőnyt középen tartsák. Olyanra szavaznak, akik 

középre húznak, így kizárják a szélsőségeket, radikálisokat a rendszerből. 

Felnőtt fehér férfiak a választók, vagyoni cenzus nincs. A nem és a bőrszín számít, így 

a színeseknek nincs választójoguk.  

Az alkotmány módosítása az Egyesült Államokban 

kiegészítésekkel történik, melyek közül az első tíz, a Bill of 

Rights már 1791-ben elkészült. Ez az egyes állampolgárok 

jogait tartalmazza, mint a szólás-, sajtó- és gyülekezeti 

szabadság, a fegyvertartás, a vagyon biztonsága, az 

ártatlanság vélelme és a független bíróság előtti megjelenés.
1
 

 

Az államnyelv eldöntésénél komoly vita alakult ki, végül egy 

szavazattöbbséggel az angol győzött a német felett. 

Az USA első elnöke George Washington volt. Szerinte távol 

kell tartani magukat az európai ügyektől és az amerikai 

kontinensre kell koncentrálniuk. 

Az USA tovább terjeszkedett nyugat felé, a 19. század végére 

a nyugati partig ér az állam határa. Az ipari forradalom 

azonos ütemben fejlődött az angolokéval. 

 

Az amerikai politikai rendszer napjainkban 

Az USA-ban két párt érvényesül a leginkább: a Republikánus Párt valamint a  

Demokrata Párt. A Republikánus Pártot gyakran GOP, azaz „Grand Old Party” – régi 

nagy párt – néven is említik. A  Republikánus Párt 1854-ben alakult három korábbi 

párt (a Whig Párt, az Északi Demokraták és a Szabad Föld Párt) koalíciójából, akik 

ellenezték, hogy a rabszolgaság tovább terjedjen, és modernizálni akarták az Egyesült 

                                                 
1
 Herber-Martos-Moss-Tisza: 2001, im.294-295. 

4. ábra George Washington 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1854
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Whig_P%C3%A1rt_%28USA%29&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szabad_F%C3%B6ld_P%C3%A1rt&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabszolgas%C3%A1g_az_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamokban&action=edit
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Államokat. A párt bázisa eleinte az északkeleti és a középnyugati országrész volt, de 

az utóbbi időben nyugatra és délre is kiterjedt. A Republikánus Párt a modern politikai 

korban a két vezető párt közül a társadalmilag konzervatívabb és a gazdaságilag 

liberálisabb. A párt vezetője az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, George W. Bush. 

A Republikánus Nemzeti Bizottság elnökévé Ken Mehlmant jelölte ki Bush 2005 

januárjában. 2002 és 2005 között többségben voltak a képviselőházban és a 

szenátusban. Jelképük az elefánt, színük – nem hivatalosan – a vörös.  A párt alapítása 

óta megválasztott huszonkilenc amerikai elnökből tizennyolc volt republikánus. Az 

ötven államból jelenleg huszonnyolcnak van republikánus kormányzója, az állami 

törvényhozásban egyenlő szerepet vállal a Demokrata Párttal. A republikánusok 

társadalmi kérdésekben konzervatívabbak, gazdasági téren liberálisabbak, mint a 

Demokrata Párt. Hisznek az egyén felelősségében, a kisebb kormányzatban és a 

magánvállalkozásokban. Szoros szálak fűzik őket mind a nagyvállalatokhoz ("Wall 

Street"), mind a helyi, kis cégek tulajdonosaihoz ("Main Street"). A republikánus 

jelöltek nagy része ellenzi az abortuszt, az azonos neműek házasságát és a kisebbségi 

kvótákat. Támogatják a szabad iskolaválasztást. Gazdasági téren a szabadabb versenyt, 

a kisebb szabályozást és az adók csökkentését támogatják. Ellenzik a 

kockázatvállaláson alapuló egészségbiztosítási rendszert, helyette az egyéni biztosítási 

számlát támogatják, kiegészítve rászorulók megsegítésével. Támogatják a 

fegyvertartást és az illegális bevándorlókkal szembeni keményebb fellépést.
1
 

A Demokrata Párt a másik vezető politikai párt az Amerikai Egyesült Államokban (A 

pártot jelenlegi nevén Andrew Jackson alapította az 1820-as években, de eredete 

visszavezethető Thomas Jeffersonig és a Demokrata-Republikánus Pártig (1792). Az 

egyesült királyságbeli Konzervatív Párttal együtt a világ két legrégebbi pártjának 

egyike. Jelenleg demokrata párti többség van a Szenátusban és a Képviselők Házában. 

20 állam törvényhozó testületét irányítják demokraták, és 28 demokrata kormányzó 

van. 2005-ben relatív többségbe kerültek a törvényhozásban, de még mindig kevesebb 

helyet foglalnak el, mint tíz éve. A Párt szorgalmazza a személyi szabadságjogokat, 

egyenlő jogokat és lehetőségeket, és a kormány beavatkozásával szabályozott szabad 

vállalkozásokat. A Párt szerint a kormány fontos szerepet kell hogy játsszon a 

szegénység és a társadalmi igazságtalanságok enyhítésében, akkor is, ha ez progresszív 

adóztatással és a kormány szerepkörének növelésével jár. A demokraták úgy 

gondolják, a nagy költségvetési hiány akadályozza a gazdasági fejlődést, a piac 

instabilitását okozza, és oda vezethet, hogy meg kell szüntetni egyes szolgáltatásokat 

vagy újabb jövedelemre kell szert tenni, rendszerint adóemeléssel.
2
 

Jelenleg zajlanak a 2008-as előválasztások az USA-ban. A Demokrata Párt színeiben 

Hilary Clinton és Barack Obama küzd a jelöltségért, míg a Republikánusoknál már 

                                                 
1
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nus_P%C3%A1rt_%28USA%29 

2
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Demokrata_P%C3%A1rt_%28USA%29 

http://hu.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Republik%C3%A1nus_Nemzeti_Bizotts%C3%A1g&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Mehlman&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_verseny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Andrew_Jackson
http://hu.wikipedia.org/wiki/1820-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrata-Republik%C3%A1nus_P%C3%A1rt&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/wiki/1792
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzervat%C3%ADv_P%C3%A1rt_%28Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g%29&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_Szen%C3%A1tusa&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9pvisel%C5%91h%C3%A1z_%28Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok%29&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_jelenlegi_korm%C3%A1nyz%C3%B3inak_list%C3%A1ja&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Progressz%C3%ADv_ad%C3%B3ztat%C3%A1s&action=editredlink
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Progressz%C3%ADv_ad%C3%B3ztat%C3%A1s&action=editredlink
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eldőlt, hogy John McCain az elnökjelölt. Az elnök- és alelnökválasztásra november 4-

én kerül sor. Ekkor választják a képviselőház és a szenátus tagjait is. 
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 www.wikipedia.hu 
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