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Johdanto:  

 

Keväällä 1846 Yhdysvaltojen ja Meksikon välit olivat ajautuneet auttamattomasti 

umpikujaan. Molempien valtioiden vaatimukset Teksasin alueesta, joka edelliseen talveen 

asti oli toiminut itsenäisenä Teksasin tasavaltana maiden välissä, johtivat konfliktiin 

Yhdysvaltojen julistettua Teksasin tasavallan suostumuksella alueen Yhdysvaltojen uudeksi 

osavaltioksi ja erimielisyys ajautui rajaselkkauksesta täysimittaiseksi sodaksi huhtikuuhun 

1846 mennessä.1 

Kandidaatintyössäni tutkin yhdysvaltalaissotilaiden myöhempiä, sekä sodanhetkisiä 

kuvauksia koskien yhdysvaltalaisjoukkoja ja niiden toimintatapoja, sekä suhdetta 

vastapuolen sotavoimiin, sekä myös siviiliväestöön. Pääasiallisena lähdemateriaalinani 

käytän Ulysses S. Grantin muistelmia The Personal Memoirs of Ulysses S. Grant (Konecky & 

Konecky Military Books, Old Saybrook, CT, 1992), saksalaisen siirtolaisen Frederick Zeh’n 

muistelmia An Immigrant soldier in the Mexican war (Texas A&M University Press, 1995), sekä 

Ralph W. Kirkhamin (The Mexican War Journal and letters of Ralph W. Kirkham, Texas A&M 

University Press, 1991) sotapäiväkirjoja, sekä valikoituja kirjeitä pääasiassa hänen 

vaimolleen. Lisäksi käytän hieman täydentävänä lähdeaineistona George B. McClellanin 

sotapäiväkirjoja ja henkilökohtaisia kirjeitä (The Mexican War diary and correspondence of George 

B. McClellan, Louisiana State University Press, 2009). 

Pyrin Grantin ja Zeh’n muistelmista, sekä McClellanin ja Kirkhamin kirjeistä ja 

päiväkirjamerkinnöistä löytämään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia näkökulmia yhdysvaltalaissotilaat nostavat esiin kertoessaan sodan syistä ja 

oikeutuksesta, Yhdysvaltojen intresseistä Meksikossa, sekä sodanjohdostaan ja omista 

motiiveistaan palvella Yhdysvaltain armeijaa Meksikossa, ja millaisesta kansanosasta 

tavalliset yhdysvaltalaiset sotilaat kuvauksien mukaan tulivat? 

2. Millaisessa valossa yhdysvaltalaiset sotilaat esittävät meksikolaisvastustajansa, sekä siviilit 

joita sotatoimialueella kohtasivat ja suuntautuiko siviiliväestöä tai sotavankeja kohtaan 

yhdysvaltalaissotilaiden kuvauksissa minkäänlaista tarpeetonta julmuutta kuten väkivaltaa tai 

ryöstelyä?  

 

                                                           
1 Billington 1949, 577 
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Grant palveli Meksikon sodassa vänrikkinä, sekä myöhemmin Yhdysvaltain sisällissodassa 

kenraalina, sekä sodan jälkeen Yhdysvaltojen presidenttinä..2 Muistelmansa hän kirjoitti 

elämänsä viimeisinä vuosina sairastaessaan kurkkusyöpää. Grantin tarkoitus oli kirjoittaa 

muistelmansa taatakseen elanto tulevalle leskelleen ja ne ilmestyivätkin kirjailija Samuel 

Langhorne Clemensin (Mark Twain) kustantamina n. 2 kuukautta hänen kuolemansa 

jälkeen vuonna 1885.3 Grantin tavoin myös Kirkham ja McClellan palvelivat myöhemmin 

Yhdysvaltojen sisällissodassa kenraaleina Unionin puolella. Zeh palveli sodassa tavallisena 

tykkimiehenä. Kuitenkin varsinainen upseereiden ja tavallisen rivimiehen kokemusten 

peilaaminen koko tutkielman kannalta keskeisempänä teemana ei osoittautunut 

hedelmälliseksi lähdeaineistoni puitteissa. 

Lähdeaineistoni kannalta todennäköisesti suurin ongelma on se, että se nojautuu niin 

vahvasti muistelmakirjallisuuteen, sekä sen analysointiin. Muistitiedon kohdalla 

historiantutkijalle ei riitä pelkästään ulkoinen lähdekritiikki ja lähteen tehtävän 

selvittäminen, vaan hänen tulee ennen kaikkea pohtia miksi informantti muistaa siten kuin 

muistaa ja kertoo sen tietyllä tavalla.4 

Huomioitavaa on, että Zeh’n muistelmat julkaistiin alun perin vuonna 1881 Yhdysvalloissa 

saksankielisessä sanomalehdessä Der Deutsche Pioner, joka oli suunnattu Cincinnatin 

kaupungin saksankieliselle siirtolaisyleisölle.5 Lehden ensisijainen tarkoitus oli nimenomaan 

omistautua Amerikan saksalaisten siirtolaisten historialle ja kulttuurille. Zeh’n ollessa itsekin 

saksalainen siirtolainen, hänen kertomuksiinsa muista siirtolaisista, erityisesti saksalaisista ja 

varsinkin hänen omista edesottamuksistaan on suhtauduttava lähdekriittisesti ja tietyin 

varauksin sillä osa tarinoista voi tässä tapauksessa olla erittäin tarkoitushakuisia. 

Zeh’n muistelmat ovat kuitenkin arvokas historiallinen lähde jo siitä syystä, että ne kertovat 

tavallisen Yhdysvaltalaisen jalkaväensotilaan tarinan Meksikon sodasta, mikä on 

poikkeuksellista, sillä valtaosa tallennetuista sotakertomuksista Meksikon sodasta on tullut 

lähes yksinomaan upseereilta. Zeh itse oli porvarillisista oloista ja hän osasi jo saapuessaan 

Yhdysvaltoihin englanninkielen. Kotimaansa armeijassa hän olisi todennäköisesti ollut 

upseeri. Hän siis oli huomattavan paremmin kouluttautunut kuin keskiverto-siirtolainen, tai 

keskiverto-yhdysvaltalaissotilas.6 

Muistelmateos-painotteisuutta pyrin tutkielmassani kompensoimaan Kirkhamin ja 

McClellanin kirjeillä, sekä päiväkirjoilla. Kyseinen lähdeaineisto tuo tärkeän lisän 

                                                           
2 2nd lieutenant(U.S. Army) 
3 S.L. Clemens, 1899. Autobiography of Mark Twain. Sutinen, 2011, 325 
4 Kaela, 2006, 75 
5 Zeh, 1881, 87 
6 Miller 1992, xii-xiii 
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tutkimukseen, sillä ne ovat nimenomaan sota-aikaan laadittuja ja nostavat esiin näkökulmia, 

sekä piirteitä joita myöhemmästä muistelmakirjallisuudesta on mahdollisesti jäänyt 

puuttumaan.  

Tutkimukseni kannalta merkittävä ongelma on myös se, että johtuen Meksikon sodan 

kahden Yhdysvaltalaiskenraalin; Winfield Scottin ja Zachary Taylorin myöhemmästä 

maineesta varsinaisina Yhdysvaltalaisina sotasankareina, heidän varsinainen kritiikki 1800-

luvun loppupuolella julkaistuissa teksteissä saattoi edelleen olla tabu.  Tästä johtuen on 

otettava huomioon, ettei aikalaisten ollut kovinkaan sovinnaista ilmaista jyrkkää kritiikkiä 

sodanjohtoa kohtaan, koska sillä olisi voinut olla merkittäviä jälkiseuraamuksia joko 

kustantajan tai yleisön toimesta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi voidaan yrittää soveltaa 

diskurssianalyysia (sellaista kielen tutkimusta, jolla pyritään analysoimaan miten sosiaalista 

todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä), ja pyrkiä etsimään aikalaisten 

kirjoituksista pienimpiäkin kritiikkiin viittaavia vivahteita. Tässä kriittisessä tulkinnassa tulee 

kuitenkin ottaa huomioon myös tutkijan oma kriittinen itseanalyysi, joka tarkoittaa 

käytännössä sitä, ettei tutkittavaa kohdetta voi arvioida pelkästään omasta ihmiskuvasta, 

asenteista tai 2000-luvun lähtökohdista käsin. Jos tutkija ei tiedosta omaa ihmiskuvaansa, ja 

vertaa kerran eläneen todellisen henkilön tekoja tai kannanottoja omiin lähtökohtiinsa, 

tulkitusta tutkimustuloksesta voi muodostua tilanteesta riippuen liian ankara tai löysä.7  

Meksikon sotaa on tutkittu runsaasti aiemmin, mm. Kevin Doughertyn Civil War leadership 

and Mexican war experience (University Press of Mississippi, 2007) pyrki kartoittamaan 

Meksikon sodassa palvelleiden yhdysvaltalaiskenraaleiden yhteyttä Meksikon sodassa 

saatuihin sotakokemuksiin. Lisäksi mainittakoon Felice F. Lewiksen Trailing clouds of glory: 

Zachary Taylor’s Mexican war campaign and his emerging Civil War leaders (University of Alabama 

Press, 2010) joka tutki aihetta hyvin samoista näkökulmista kuin Dougherty. 

 

Meksikon sodan historiallinen tausta: 

 

Meksikon ja Yhdysvaltojen valtioiden välit kärsivät läpi 1800-luvun alun jatkuvista 

rajakahakoista ja pienehköistä yhteenotoista.8 Meksikon itsenäistyttyä Espanjan 

kuningaskunnasta yli kymmenen vuotta kestäneen sodan seurauksena vuonna 1821 jäivät 

myöhemmät Teksasin, Kalifornian, Arizonan ja New Mexicon osavaltiot osaksi Meksikon 

valtiota. Vuodesta 1821 alueille, ensisijaisesti Kaliforniaan ja Teksasiin käynnistyi kuitenkin 

                                                           
7 Tourula, 2006, 13 
8 W.C. Davis, 2002, 120 – 137 
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jatkuva muuttoliike Yhdysvaltojen puolelta ja nämä itsensä amerikkalaisiksi mieltäneet 

siirtolaiset eivät halunneet assimiloitua osaksi Meksikon valtiota, sillä he näkivät Meksikon 

anarkiaan vaipuneena kurittomana alueena.9 

Lisäksi Meksikon valtion pyrkimykset orjuuden lopettamiseksi alueillaan aiheuttivat 

vihamielistä suhtautumista pääosin Yhdysvaltojen eteläisistä osavaltioista Teksasiin 

muuttaneiden siirtolaisten keskuudessa.10 Myös meksikolaiset kokivat amerikkalaisten 

tunkeutumisen alueilleen hyvin ongelmallisena ja kurinpidollisina toimenpiteinä perustivat 

varuskuntiaan keskelle teksasilaisasutuksia.11 Tämä lisäsi entisestään amerikkalaisperäisten 

teksasilaisten meksikolaisvastaisia asenteita, sillä he kokivat, että heiltä uhkailtiin.12  

Käyttäen hyväkseen vielä lapsenkengissä tepastelleen itsenäisen Meksikon sisäisiä ongelmia, 

sekä poliittisesti räjähdysherkkää tilannetta, teksasilaiset tekivät alati pesäeroaan Meksikon 

valtioon ja lopulta Alamon taistelu San Antonion kylässä vuonna 1835 aiheutti konfliktien 

kulminoitumisen Yhdysvaltojen aseellisesti ja taloudellisesti tukemaksi vallankumoukseksi, 

minkä seurauksena teksasilaisten oli julistauduttava itsenäiseksi ja voitettava vallankumousta 

seuranneet taistelut välttääkseen meksikolaisten kostotoimenpiteet. 13 14 15 16 

  

                                                           
9 Billington, 1962, 168 
10 Billington, 116 
11 Billington, 1949, 572 
12 Billington 1962, 122 
13 Billington 1962, 116 – 125 
14 Andrews & Cochran 1962, 24 
15

 Advocate of Peace No.8, 1849, Review of the Mexican war, 65-70 
16 Billington 1962, 127 
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”Lännen Napoleonina” tunnetun Meksikon presidentti Antonio de Padua María Severino López 

de Santa Anna y Pérez de Lebrónin (jatkossa: Santa Anna) johtama armeija voitti Alamon 

taistelun, mikä jätti erityisen karvaan maun sekä teksasilaisten, että yhdysvaltalaisten mieliin 

ja oli omiaan lietsomaan vihamielisyyttä meksikolaisia kohtaan myös myöhemmin. Lisäksi 

Santa Annan suorittama verilöyly Goliadin kylässä Teksasissa vuonna 1836, pahensi 

tilannetta entisestään.17 Hyökkäyksessä kuoli arviolta 300 henkeä, minkä seurauksena kylä 

autioitui täysin.18 Myös tämä jätti teksasilaisten mieleen revanssihengen ja kostonhimon 

meksikolaisia kohtaan.19 Vallankumouksen seurauksena Teksas itsenäistyi Meksikosta 

omaksi Teksasin tasavallakseen (Republic of Texas) vuonna 1836.  

Seuranneiden kymmenen vuoden aikana muuttoliike Yhdysvaltain puolelta Teksasiin kasvoi 

huomattavasti, ja alueen englanninkielinen amerikkalaisperäinen väestö yli nelinkertaistui 

vuosien 1836–1845 välillä n. 30 000:sta asukkaasta 142 000: n.20 Meksikon valtio, Santa 

Anna tai kukaan maan myöhemmistä presidenteistä ei kuitenkaan missään vaiheessa 

suostunut tunnustamaan Teksasin valtion itsenäisyyttä, mikä lisäsi alueen 

amerikkalaisperäisen väestön kannatusta suhteessa Yhdysvaltoihin liittymiseen.21 Lopulta 

hedelmättömiksi jääneet neuvottelupyrkimykset Teksasin tasavallan itsenäisyyden 

tunnustamisesta Meksikon kanssa, sekä pelko Meksikon sotavoimien hyökkäyksestä alueelle 

ajoi teksasilaiset tammikuuhun 1844 mennessä neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa.22 23 

Yhdysvaltoihin liittyminen sai alati nousevaa kannatusta alueen sekä angloamerikkalaisen, 

että meksikolaisperäisen teksasilaisväestön keskuudessa läpi kymmenen vuoden 

itsenäisyyskauden, ja lopulta Yhdysvallat liittivät presidentti James Knox Polkin johdolla, 

sekä Teksasin tasavallan hallituksen suostumuksella Teksasin Amerikan Yhdysvaltojen 28. 

osavaltioksi joulukuun 29. päivänä 1845.   

                                                           
17 Billington 1962, 129 
18 Grant, 1885, 48 
19 Grant, 1885, 48 
20 Billington 1962, 135 
21 Billington 1962, 137 
22 Billington 1949, 502 
23 Billington 1949, 502 
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1. Yhdysvaltalaiset joukot 

 

1.1. Sodan johto 

 

Tammikuuhun 1846 mennessä presidentti Polkille oli ollut jo selvää, että sota Meksikon 

kanssa olisi väistämätön tosiasia.24 Polk oli jo kesällä 1845 lähettänyt Teksasiin n. 3500 

sotilaan suuruisen armeijan, johtajanaan kenraali Taylor.25 Näiden 3500 miehen mukana oli 

myös Ulysses S. Grant. Grant kertoo myöhemmin muistelmissaan, miten Taylorin armeijan 

varsinainen tarkoitus oli selvästi provosoida vastatoimia meksikolaisilta.26 

Taylorin valinta Yhdysvaltain miehitysjoukkojen johtoon oli presidentti Polkin oma idea, ja 

se herätti kummastusta aikalaisissa.  Taylor oli virallisesti vain everstin arvoinen, ja 

Yhdysvaltain armeijan ylipäällikkönä toimi tuolloin kenraali Winfield Scott.27 Syy Polkin 

valintaan johtuikin ilmeisesti siitä, että Whig-puolueen edustajana Scottilla oli poliittisesti 

usein sukset ristissä silloisen demokraatti-puolueen kanssa, jota myös presidentti Polk 

edusti.28 Scott tavoitteli myös ehdokkuutta Whig-puolueen presidenttikandidaatiksi, ja 

katsoi sotavoittojen edistävän hänen tavoitteitaan. Polk käsitti, ettei Taylorilla ollut 

minkäänlaisia poliittisia motiiveja sotapalvelukselleen, ja hän katsoikin tämän näin ollen 

olevan poliittisesti turvallinen vaihtoehto Scottille. Yhdysvaltojen ensimmäisten 

merkittävien taisteluiden aikana armeija toimikin Taylorin alaisuudessa ja hänen 

kukistettuaan meksikolaiset kolmesti, oli hänen maineensa sotasankarina Yhdysvalloissa 

taattu. Myöhemmin Kenraali Taylorin merkittävä voitto Buena Vistan taistelussa helmikuun 

22.-23. vuonna 1847 lukumäärältään kolminkertaista meksikolaisarmeijaa vastaan Grantin 

sanoin ”ratkaisi kysymyksen siitä kenet Whig-puolue valitsisi presidenttikandidaatikseen”.29 

Zachary Taylor äänestettiin 4.3.1849 Yhdysvaltain 12. presidentiksi. 

 

 

Kevään 1847 aikana Yhdysvaltojen sotatoimien johtoon Meksikossa nousi kuitenkin 

Winfield Scott. Taylor sai käyttöönsä oman yksikön, eikä hänen tarvinnut toimia 

                                                           
24 Billington 1949, 576 
25 Coughey & May 1965, 211 
26 Grant, 1885, 45 
27 brevet-kenraalimajuri 
28 Grant, 1885, 74 
29 Grant, 1885, 76 
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varsinaisena alaisena suhteessa Scottiin. Miesten armeijoilla ei ollut edes valtaosaa ajasta 

edes viestiyhteyksiä toisiinsa.30  

Grant palveli molempien kenraalien alaisuudessa ja muistelmissaan hän painottikin, miten 

suuri kontrasti kahden miehen välillä oli.31 Taylor oli hyvin epämuodollinen, eikä usein 

sodassa käyttänyt edes arvomerkkejään tai univormua (tapa jonka myös Grant omaksui 

sisällissodassa), vaan hän kulki taistelukentällä siviilivaatteissa.32 Scott sitä vastoin oli 

äärimmäisen muodollinen, pukeutui aina kaikkiin mahdollisiin arvomerkkeihin ja mitaleihin 

jotka ohjesääntö kulloinkin salli tilanteesta riippuen, upseereiden tuli marssia hänen 

takanaan aina tietyssä järjestyksessä ja hän ajoittain jopa puhui itsestään kolmannessa 

persoonassa. 33 34 Scottin tiukkuus päti kuitenkin mitä ilmeisimmin vain muihin upseereihin, 

sillä Scott nautti suuresta suosiosta miehistön keskuudessa ja oli tavallisia sotamiehiä 

kohtaan usein erittäin ystävällinen.35 

Grant painottaa muistelmissaan, miten Teksasiin lähetetyn Taylorin armeijan varsinainen 

tarkoitus oli selvästi provosoida vastatoimia meksikolaisilta.36 Yhdysvaltain kongressin 

myöntymisen kannalta sotaan olisi kriittistä, että Meksiko aloittaisi vihollisuudet.37 Tilaisuus 

tähän saapui huhtikuun 25. päivän aamuna 1846 meksikolaispartion ylitettyä Rio Granden 

Teksasin puolelle ja otettua yhteen yhdysvaltalaisen rakuunayksikön kanssa38. 16 rakuunaa 

kaatui ja loput vetäytyivät Taylorin leiriin.39 Tieto tästä saapui Washingtoniin toukokuun 

alussa ja presidentti Polk sai mahdollisuuden tulkita yhteenoton hyökkäykseksi 

Yhdysvaltain maaperälle.40 

Vaikka Taylorin 3500 miehen suuruinen armeija olikin lukumääräisesti pienempi, kuin joen 

toiselle komennettu meksikolaisyksikkö, muodostivat ne silti jopa puolet Yhdysvaltain koko 

sen hetkisistä asevoimista.41 

Sotavoimat saivat pian täydennystä vapaaehtoisten värväytymisen myötä, mutta koko sodan 

ajan yhdysvaltalaisten sotilaiden lukumäärä oli huomattavasti pienempi, kuin vastapuolen. 

                                                           
30

 Ralph W. Kirkhamin kirje Kate Kirkhamille 26.11.1847, 83 
31

 Grant, 1885, 84-85 
32

 Grant, 1885, 62-63 
33

 Grant, 1885, 85 
34

 Grant, 1885, 85 
35

 Zeh, 1881, 14-15 
36 Grant, 1885, 45 
37 Grant, 1885, 45 
38 Billington, 1962, 173 
39 Billington, 1962, 173 
40 Billington, 1962, 174-175 
41 Coughey & May 1965, 211 
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Tieto yhteenotosta sai pian Yhdysvalloissa lennokkaitakin tulkintoja, ja kirjeessään 

sisarelleen 3.5.1846 tuolloin vielä Yhdysvaltain sotilasakatemiassa, West Pointissa oleskellut, 

juuri väliaikaisen vänrikin ylennyksen saanut George B. McClellan kertoo kirjeessään 

sisarelleen lukeneensa sanomalehdestä huhun kenraali Taylorin tappiosta ja siitä, miten jopa 

700 yhdysvaltalaissotilasta olisi kaatunut, hänen samaisessa kirjeessään samalla vielä 

spekuloiden vähintään sadan heistä olleen upseereita. 42 43  

  

                                                           
42 brevet 2nd lieutenant 
43 George B. McClellanin kirje Frederica M. Englishille 3.5.1846, 17 
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1.2. Motivaatio 

 

 

Vakinainen sotaväki ja vapaaehtoiset  

 

Kirjeessään sisarelleen McClellan myös syyttää kyseisestä em. tappiosta ”tämän päivän 

sotamiehiä, joista valtaosa on hollantilaisia tai irlantilaisia siirtolaisia”.44 McClellan tarkoittaa 

ensisijaisesti vakituiseen sotaväkeen ennen sotaa värväytyneitä sotilaita.45 Myös Grant 

mainitsee muistelmissaan, miten vakituiseen sotaväkeen ennen sotaa värväytyneet miehet 

olivat arvoasteikolla selkeästi alempana kuin varsinaisten sotatoimien alkamisen jälkeen 

nimenomaan sotimaan värväytyneet vapaaehtoiset.46 

Sodan sytyttyä sotilaiden tarve kasvaa tappioiden myötä ja vapaaehtoisista tulee huutava 

pula. Ajan hengen mukaisesti sotaväki tarjosi turvapaikan kenelle tahansa, joka syystä tai 

toisesta kaipaa vaihtelua elämäänsä, sekä säännöllisen aterian. 

Tällainen ”hollantilainen” oli myös Baijerissa vuonna 1823 syntynyt Christoph Friedrich 

Wilhelm Zeh. Zeh saapui siirtolaisena New Yorkiin keväällä 1846, mutta vielä saman kesän 

aikana hän muutti Philadelphiaan työläiseksi maatilalle. Jo ensikuukausina Zeh sai kokea 

uuden kotimaansa varjopuolet muukalaisvihamielisyyksineen ja heikkoine työoloineen.47 

Saksalaisten siirtolaisten haukkuminen ”hollantilaisiksi” oli verrattain yleistä tuon ajan 

Yhdysvalloissa, johtuen mitä ilmeisimmin sanojen Dutch ja Deutsch samankaltaisuudesta 

tottumattomaan korvaan.48  

Ensikosketus Yhdysvaltoihin ei siis ollut omiaan lietsomaan Zeh’tä patriootiksi uutta 

kotimaataan kohtaan, mutta Pennsylvanian vapaaehtoisten vuoristotykistöön hän värväytyi 

21. joulukuuta 1846.49 Värväytymisen syyksi Zeh kertoi sotilaiden paremman elintason 

suhteutettuna tavallisiin työläisiin. Sotaa käyvässä maassa vaikutti silti, että ainoastaan 

sotilailla oli kaikki hyvin. Zeh oli kuitenkin jo aiemmin hylätty yhdestä Pennsylvaniassa 

kootusta jalkaväen vapaaehtoisrykmentistä ”ulkomaisen syntyperänsä” vuoksi.50 

                                                           
44 George B. McClellanin kirje Frederica M. Englishille 3.5.1846, 17 
45 enlisted 
46 Grant, 1885, 45 
47 Zeh, 1881, 4 
48 Zeh, 1881, 4 
49 Miller, 1992, xiii 
50

 Zeh, 1881, 4 
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Vaikka Meksikon sodassa vapaaehtoisten yleisin palvelusaika olikin yksi vuosi, Zeh itse 

pääsisi kotiutumaan vasta heinäkuun 13. 1848, New Orleansissa.51 52 Armeijaan 

värväytyminen olikin yleinen ensikosketus Yhdysvaltoihin monille 1800-luvun siirtolaisille. 

Armeija tarjosi säännöllisen ruuan, palkan, vaatetuksen, sekä majoituksen miehille jotka 

olivat täysin uudessa ympäristössä. Lisäksi todennäköistä oli, että tietyssä kaupungissa 

(usein heti satamassa) värväytyi samaan yksikköön useita samasta maasta lähtöisin olevia 

miehiä, joten siirtolainen sai myös jonkinlaisen turvaverkon opetellessaan uuden maan 

kielen ja käytännöt. Vaikka voisi olettaa siirtolaisten mahdollisten sopeutumisvaikeuksien 

uuden kotimaansa armeijassa olevan todennäköisiä jo pelkästään kielimuurien takia, monet 

siirtolaisista, erityisesti saksalaiset ja englantilaiset olivat kuitenkin usein jo aiemmin saaneet 

kokemusta armeijapalveluksesta synnyinmaissaan. 53 54  

Myös Zeh luetteli uuden patterinsa kansallisuuksia; yhdessä aliupseereiden kanssa yksikön 

koko oli hieman yli sata miestä. Noista Pennsylvaniassa värvätyistä sadasta miehestä noin 

kolmasosa oli saksalaisia. Toinen kolmasosa muodostui irlantilaisista, englantilaisista, 

skoteista, walesilaisista, sekä kanadalaisista. Viimeinen kolmasosa oli syntynyt 

Yhdysvalloissa. Saksalaisista valtaosa oli katolisesta Etelä-Saksasta, ja vain yksi mies Zeh’n 

lisäksi oli kotoisin protestanttisesta Pohjois-Saksasta. Lisäksi joukossa oli myös yksi 

saksanjuutalainen.55  

Zeh’n myöhemmät kokemukset Meksikossa vain vakuuttivat häntä lisää siitä, että 

Yhdysvaltain armeijan siirtolaisedustus oli sodassa merkittävä erityisesti saksalaisten ja 

irlantilaisten osalta.56 57  
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 Zeh, 1881, 8 
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 Zeh, 1881, 50 
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Upseerit  

 

Grantin yksikkö lähti purjelaivoilla New Orleansista kohti Teksasia syyskuun alussa 1845. 

Yksikkö saapui Corpus Christiin, Meksikonlahden rannikolle ja Grantin yksikkö jäi 

odottamaan täydennyksiä.58 Grantin omat asenteet sodan suhteen eivät olleet lainkaan 

positiiviset; ensinnäkään hän ei vielä tuolloin ollut missään vaiheessa aikonut jäädä pysyvästi 

sotilasuralle, vaan hän haaveili professorin ammatista jossain Yhdysvaltain 

korkeakouluista.59 

Grant päätyi palvelemaan Meksikon sodassa yksinomaan sen takia että hän palveli 

aktiiviupseerina vakinaisessa sotaväessä sodan syttyessä. Grant syntyi suhteellisen 

vakavaraiseen perheeseen Ohiossa vuonna 1822 ja hän aloitti opintonsa West Pointin 

sotilasakatemiassa vuonna 1839. Edes nuorena sotilasura ei ollut häntä kiinnostanut ja syy 

hänen opintoihinsa olikin lähinnä hänen nahkurina sekä kauppiaana työskentelevän isänsä 

ainostus sen johdosta että isän ystävä, Ohion senaattorina tuolloin toiminut Thomas Morris 

oli onnistunut järjestämään Grantille paikan kyseisessä oppilaitoksessa joka tuolloin saattoi 

mahdollistaa nuorelle maalaispojalle mahdollisuuden monipuoliseen koulutukseen, sekä 

vakaaseen toimeentuloon.60 61 62 Kirkhamin tai McClellanin tapauksessa mitään mainintoja 

perusteista armeijaan värväytymiselle ei päiväkirjoista tai kirjeistä löytynyt. Yhdysvaltojen 

armeijan upseeristo oli kuitenkin usein lähtökohdiltaan taloudellisesti vauraiden, tai ainakin 

vakavaraisten perheiden poikia, joille Grantin tapaan koulutus West Pointin 

sotilasakatemiassa oli käytännöllinen ratkaisu taloudelliseen hyvinvointiin.63 Koulutus 

kuitenkin maksoi huomattavan summan, ja vaati merkittävää vaikutusvaltaa omaavia 

suosittelijoita, joten kenellä tahansa ei ollut mahdollisuuksia lähettää jälkikasvuaan 

upseerikoulutukseen. 

Yleisesti ottaen huomioitavaa on, että vaikka sota-aikana patriotismi on yleensä sotilaita 

motivoiva tekijä ja liittyy läheisesti haluun säilyttää ja puolustaa omaa isänmaataan, Grantin 

ja Zeh’n muistelmissa syyt sotapalvelukselle Meksikossa ovat olleet lähes täysin 

olosuhteiden säätelemiä. Kumpainenkaan miehistä ei edes varsinaisesti tuonut esiin omalla 

kohdallaan, tai esimerkkien avulla sotilaiden nimenomaisen asepalveluksen motiiveiksi 

                                                           
58 Grant, 1885, 41-48 
59 Grant, 1885, 35-36 
60

 Grant, 1885, 27 
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 Grant, 1885, 20 
62 Grant, 1885, 23-25 
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patrioottisia tendenssejä.64 Siirtolaisten motiiveina oli usein mahdollisuus päästä sisään 

yhteiskuntaan, oppia kieli, ja ylipäätään saada katto päänsä päälle.  

Upseerien kohdalla tämä johtui usein ammatinvalinnasta, jolle saattoi taas olla varsin 

erilaisia syitä. Ainoastaan korkeimpien upseerien, kuten Taylorin tai Scottin tapauksessa 

saattoi puhua varsinaisista poliittista syistä.65 

 

1.3. Sodan oikeutus 

 

Fredrick Zeh ei muistelmissaan mainitse sanallakaan mitään Meksikon sodan syistä tai 

kummankaan osapuolen oikeuksista Teksasiin. Epäilemättä asia oli kuitenkin sotilaiden 

keskuudessa ainakin ajoittaisesti esiintyvä puheenaihe. Ihmisen toimintaa miettien tekojen 

varsinainen funktio ja toiminnan tarkoituksen miettiminen ovat luonnollisia ja kuulosta 

epärealistiselta, ettei asia olisi muka käynyt yhdenkään sotilaan mielessä kahden vuoden 

ajanjakson aikana. Myöskään Kirkhamin tai McClellanin muistelmissa tai kirjeistä 

Kirkhamin tapauksessa vaimolleen, McClellanin tapauksessa perheenjäsenilleen, ei löydy 

minkäänlaista kritiikkiä puolesta tai vastaan Teksasiin tai sodan syihin liittyen. Tutkimustani 

miettien tämä osoittautui varsin ongelmalliseksi. Ainoastaan Kirkham pohti kirjeessään 

vaimolleen, miten Yhdysvallat käytännössä aikovat toteuttaa tilanteen ratkaisun; 

pysyisivätkö yhdysvaltalaisjoukot Meksikossa seuraavat 5 kuukautta vai seuraavat 15 vuotta. 

Tämä osoittaa, että ajatus koko Meksikon haltuunotto Yhdysvalloille ei ollut 

yhdysvaltalaisen upseeriston keskuudessa sodan aikana täysin vieras ajatus.66 

 Muistelmissaan Grant kertoo, kuinka valtaosa tuon ajan ammattiupseereista oli verrattain 

välinpitämättömiä Teksasin tilanteen suhteen, Grant itse kuitenkin piti tilannetta 

epäoikeudenmukaisena Meksikon kannalta ja hän näkikin ainakin myöhemmällä iällään 

tilanteen aina Teksasin itsenäistymisprosessista alkaen salaliittona saada kyseinen alue osaksi 

Yhdysvaltoja.67 68 Grant katsoi, että vaikka Teksasin liitos olisi voinut ollakin jotenkin 

perusteltavissa, sodanlietsontaa Meksikon kanssa ei mitenkään olisi voinut.69 

  

                                                           
64 Tourula, 2006, 11 
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 Ralph W. Kirkhamin kirje Kate Kirkhamille 5.12.1847, 87 
67 Grant, 1885, 37 
68 Grant, 1885, 38 
69 Grant, 1885, 37-39 
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2. Sodankäynti 

 

2.1. Vastustajat 

 

Vaikka Polkin hallinto ei ollut mitenkään valmistautunut sotaan etukäteen suunnittelemalla 

varsinaisia sotatoimia, Yhdysvaltain sotamenestys Meksikon sodassa johtui epäilemättä 

sotateknisestä etulyöntiasemasta, sekä strategisista innovaatioista.70 Yhdysvaltalaisarmeijan 

ensisijainen strategia oli pehmittää vihollista kenttätykistöllä, voittaa vihollisarmeija ja jatkaa 

etenemistä. Meksikolaisarmeijan jalkaväki oli ylisuuri ja aseistettu pääosin rihlaamattomilla 

brittiläisillä musketeilla, jotka 1800-luvun puoliväliin tultaessa olivat jo auttamattomasti 

vanhentuneita.71 Santa Anna oli ostanut suuren määrän Napoleonin sodan aikaisia 

kivääreitä englantilaisilta, eivätkä ne kelvanneet yhdysvaltalaisille edes sotasaaliksi vaan he 

usein taisteluiden jälkeen keräsivät meksikolaisten paetessaan hylkäämät, vangeiksi jääneiltä 

riisutut, sekä kaatuneiden kiväärit suuriin kasoihin ja polttivat ne.72 73 Kevyen kenttätykistön 

rooli sodassa oli myös varsin merkittävä ja mahdollisti Yhdysvalloille kompensaatiota 

jatkuvasta alivoimasta riippumatta. Myös ensimmäiset Colt-revolverit tulivat sotavoimien 

käyttöön Yhdysvaltain armeijassa ensimmäistä kertaa Meksikon sodassa.74 

Meksikolaisten sotamenestys sodassa oli varsin heikko. Sekä Grant, Kirkham, että Zeh 

mainitsevat useaan otteeseen meksikolaissotilaiden perääntyneen hyvin pian taisteluista, 

kärsien samalla suuria tappioita. Tämän lisäksi tuhansia sotilaita antautui vangeiksi.  Myös 

meksikolaisarmeijan moraali oli ilmeisen heikko jopa vastapuolen silmissä. Meksikolaiset 

suostuivat jopa ottamaan palvelukseensa yhdysvaltalaisten joukoista karanneita loikkareita ja 

niitä varten perustettiinkin erillinen yksikkö, San Patricios.75 Heistä valtaosa oli ilmeisesti 

irlantilaisia katolisia.76 Vangeiksi jäätyään heidät hirtettiin.77 Yhdysvaltalaiset näkivät usein 

meksikolaiset saamattomina ja taikauskoisina ja esimerkiksi Veracruzin satamakaupungin 

valloitusta he pitivät suoranaisena ihmeenä, joka johtui lähes yksinomaa siitä, että 

meksikolaiset laiminlöivät täysin valmistelunsa, sekä puolustuksensa.78 79 80  
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Kuitenkin kaupungin antauduttua meksikolaisjoukot marssivat ulos linnoituksestaan 

täysissä paraativarusteissa, mikä teki suuren vaikutuksen yhdysvaltalaissotilaisiin.81 Myös 

meksikolaisten ratsastustaitoa ihailtiin suuresti sotilaiden tutustuessaan paikallisväestöön, 

mutta meksikolaisarmeijan ratsuväkeä paradoksaalisesti pidettiin täysin kelvottomana 

vastustajana.82 

Kaiken kaikkiaan minkäänlaista suoranaista vihamielisyyttä tai inhoa meksikolaisia kohtaan 

ei yhdysvaltalaissotilaiden parissa ilmeisesti liiammin esiintynyt, mutta yhdysvaltalaissotilaat 

pistivät merkille sekä meksikolaisen valtaväestön kurjuuden, armeijan heikon moraalin ja 

yleisen tehottomuuden, sekä meksikolaisen yläluokan hyvinvoinnin.83 Sotilaiden yleinen 

mielipide meksikolaisista ei selvästikään ollut kovinkaan imarteleva.84 
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2.2. Sodankäynnin luonne 

 

Yhdysvaltain armeija oli läpi sodan miesmäärältään usein alakynnessä, mutta heidän 

etenemisensä oli silti lähes yhtäjaksoista. Valloitusarmeijan pienestä koosta johtuen joukot 

harvoin ottivat antautuneita meksikolaissotilaita vangeiksi.85 Sotilaiden jo valmiiksi kärsiessä 

ajoittain ruuanpuutteesta, heillä ei yksinkertaisesti ollut tarvittavia resursseja siihen. 

Yhdysvaltalaisjoukkojen kannalta oli usein paljon vaivattomampaa riisua meksikolaissotilaat 

aseista, hävittää aseet ja päästä miehet menemään.86 Käytäntö oli verrattain yleinen, ja 

esimerkiksi Cerro Gordon taistelussa 17.-18.4.1847 jopa 3700 meksikolaista antautui 

vangeiksi ja heidät riisuttiin aseista. Jokaiselta pyydettiin suullinen lupaus siitä, etteivät he 

enää nostaisi aseitaan yhdysvaltalaisia vastaan, minkä jälkeen heidät päästettiin vapaiksi.87  

Ensimmäiset merkittävät taistelut Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä käytiin Palo Altossa ja 

Resaca de Palmassa Teksasissa toukokuun 8.-9.1846. Tuolloin myös Grant sai 

ensikosketuksensa sodankäyntiin ja hän luonnehtikin kokemusta äärimmäisen 

epämiellyttäväksi.  

Meksikolaissotilaat harjoittivat ajoittain myös sissisodankäyntiä yhdysvaltalaisjoukkoja 

vastaan.88 Kohteina olivat usein erityisesti yksinäiset taistelulähetit, postikuriirit tai 

suurempien sotilasyksiköiden jälki- tai huoltojoukot. 

Jo ennen varsinaisia taisteluita kuullessaan tykkien jylyä etäältä Grant kertoi katuneensa 

värväytymistään armeijaan: ”…but for myself, a young second-lieutenant who had never 

heard a hostile gun before, I felt sorry that I had enlisted”.89 Palo Alton Teksasissa 

taistelussa meksikolaisten ampuma kanuunankuula lensi aivan läheltä Grantia. Samainen 

kuula repi eräältä vakinaiseen sotaväkeen kuuluneelta sotilaalta pään, sekä Grantin 

rykmenttiin kuuluneelta kapteenilta alaleuan irti. Päänsä menettäneen miehen musketti 

hajosi pirstaleiksi ja yhdessä ympäriinsä lennelleiden luunsirpaleiden sekä hampaiden, 

kivääristä irronneet puunsäleet aiheuttivat myös ympärillä oleville sotilaille lieviä vammoja.90  
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Resaca de Palman taistelussa Grant kertoo osuutensa yksittäisenä upseerina olleen täysin 

merkityksetön:  

This left no doubt in my mind that the battle of Resaca de Palma would have been won, 

just as it was, if I had not been in there.91  

Kenraali Taylorin valloitusarmeija voitti meksikolaisten joukot molemmissa taisteluissa, 

mikä sai merkittävää lehdistöhuomiota Yhdysvalloissa. Grant kertoo hieman sarkastisesti, 

että taistelut vaikuttivat siellä sotineista sotilaista merkittäviltä, mutta heillä ei ollut 

käsitystäkään siitä kuinka valtaisia ne olivat ennen kuin lehdistö pohjoisessa taisteli samat 

taistelut uudelleen paperilla.92 Yhdessä McClellanin aiemman kirjeen kanssa edellinen 

huomautus antaa suurta viitettä siihen suuntaan, että jopa suorastaan valheellinen 

sotapropaganda oli hyvin yleistä myös Meksikon sodan aikaan. Ralph W. Kirkham, joka 

palveli sodassa vänrikin arvoisena, saapui Meksikoon huhtikuun 19. 1847.93 Myös Kirkham 

koki suuria järkytyksiä kohdatessaan sodan ensimmäistä kertaa. Hän mm. hukkasi 

nokkahuilunsa Veracruzissa ja kirjeessään vaimolleen Kate Kirkhamille 17.6.1847 hän 

kertoo, kuinka maailmassa on paljon pahuutta, varsinkin armeijassa sota-aikana:94  

I cannot describe the amount of wickedness in the way of profanity, sabbath-breaking, 

intemperance and gambling which is daily practiced with the army and the army followers.95 

Diskurssianalyysin näkökulmasta on varsin mielenkiintoista, miten Kirkham episkopaalisen 

kasvatuksen saaneena ottaa esiin sotilaiden juopottelun ja kiroilun käsitellessään ”pahuutta” 

sodankäynnin aikana. Tämä selittynee sillä että uskonnollisissa yhdyskunnissa koko ikänsä 

eläneille miehille ensikosketus vastaavaan käytökseen saattoi olla hyvinkin suuri järkytys. 

Yhdysvaltain armeijan ollessa Teksasissa, kenraali Taylor oli tiukasti ilmaissut kantansa, ettei 

sallisi sotilaidensa ryöstellä tarvikkeita siviiliväestön keskuudessa ja asiaan liittyen oli 

ilmeisesti annettu säädös myös Yhdysvaltain armeijan ohjesäännöissä.96 97 Zeh’n 

muistelmista käy ilmi, miten upseeristo suhtautui varsin tiukasti sotilaiden harrastamaan 

ryöstelyyn. Hän esimerkiksi kertoo tapauksesta, jossa kenraali Scott kieltäytyi ottamasta 

vastaan sotilailtaan kanoja ilman maksua sotamiehelle, ja kuultuaan ettei myöskään kyseinen 

(saksalainen)sotilas ollut maksanut omistajille kanoista mitään hän kieltäytyi ottamasta 
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kanoja ollenkaan vastaan ja nuhteli sotilasta.98 Oletus siitä, että hänen olisi pitänyt maksaa 

haltuunsa ottamistaan, sotavoimiensa komentajalle tarkoitetuista kanoista vihollisalueella 

meksikolaisille hämmästytti suuresti asianomaista sotamiestä.99 

Myös Zeh’n lukuisat kertomukset sotilaiden kohtaamisista paikallisten asukkaiden kanssa 

antavat viitettä siihen suuntaan, ettei ainakaan suurissa asutuskeskuksissa asukkaiden 

tarvinnut erityisemmin pelätä yhdysvaltalaisten sotilaiden väkivaltaa tai ahdistelua. 

Vuorovaikutus oli aktiivista silloin kun sotilailla oli rahaa maksaa palveluista ja 

hyödykkeistä.100 Zeh itse pääsi kokemaan meksikolaista ruokakulttuuria useaan otteeseen ja 

jopa sotilaiden kärsiessä puutetta ravinnosta, sotilaiden piti erikseen suunnitella juonia, jotta 

paikalliset kutsuisivat heidät luokseen syömään, sen sijaan että sotilaat yksinkertaisesti 

ottaisivat tarvitsemansa väkisin.101  

Vaikka Yhdysvaltain armeija olikin ensisijaisesti valloitusarmeija, siviiliväestöä kohtaan 

suunnattuja toimia oli tarkasti säännelty ja jo esimerkiksi julkisesta juopottelusta ja siviilien 

ahdistelusta joutui sotilas yleensä arestiin.102 Meksikolaisten parissa levisi kuitenkin 

propagandalehtisiä yhdysvaltalaisista ja heitä kutsuttiinkin yleisesti ”pohjoisiksi 

barbaareiksi”.103 Huomionarvoista onkin, että erityisesti syksyn 1847 aikana miehitetyissä 

kaupungeissa yleistä oli, että yhdysvaltalaisen sotilaat joutuivat alkoholin vaikutuksen 

alaisena meksikolaisten siviilien murhaamiksi.104 Sekä puukotukset syrjäkujilla, että 

fermentoidun alkoholijuoman pulquen myrkyttäminen oli yleistä. Yhdysvaltalaissotilaat 

tekivät ajoittain oma-aloitteisesti ratsioita sellaisiin kapakoihin tai asuntoihin joissa 

vierailleita yhdysvaltalaisia löydettiin kuolleina, mutta yhdysvaltalaisten sodanjohto puuttui 

nopeasti sotilaiden harjoittamaan omankäden oikeuteen mikä vähensi ratsioiden määrää 

merkittävästi.105 Myös huhuja siviiliväestön kansannoususta yhdysvaltalaisia joukkoja 

vastaan oli liikkeellä Mexico Cityn miehityksen aikaan (syksy 1847).106 

Sodan kuitenkin edetessä Zeh kertoo myös tapauksista, kuinka sotilaat murtautuivat 

taisteluiden aikana tyhjillään olleisiin asuntoihin tai kauppoihin ja varastivat sieltä 

omaisuutta (lähinnä elintarvikkeita) ja kuinka he pariin otteeseen ottivat haltuunsa yksin 
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harhailemasta tapaamiaan sikoja tai kanoja.107 108 Valloitetuissa kaupungeissa sotilaiden 

vuorovaikutus siviiliväestön kanssa oli kuitenkin mitä ilmeisimmin pääasiassa varsin 

rauhanomaista.  

 

 

Kuva 1. Yhdysvaltojen sotatoimet sodassa vuosina 1846-47 

(http://www.history.vt.edu/MxAmWar/Chronologies/Chapter%208%20The%20Mexican

%20War%20and%20After.htm), Käytetty 20.5.2017 
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Loppulause: 

 

Sota on julmaa ja ratsuväki raakaa. Tämä sääntö päti epäilemättä myös Yhdysvaltojen ja 

Meksikon välisessä yhteenotossa vuosina 1846–1848.  

Grant päätyi Meksikon sotaan olosuhteiden pakosta, eikä pitänyt Yhdysvaltojen intressejä 

Teksasissa, tai myöhemmin Meksikossa oikeudenmukaisina. Grant kuitenkin kunnioitti 

suuresti niitä kahta kenraalia, Zachary Tayloria ja Winfield Scottia joiden alaisuudessa hän 

palveli noiden kahden vuoden aikana ja Yhdysvaltojen sotamenestys jonka johdosta Teksas, 

New Mexico, Arizona ja Kalifornia liitettiin Yhdysvaltoihin myöskin osoittaa miesten 

onnistuneen tehtävissään varsin taitavasti. 

Tutkielmassani pyrin avaamaan upseerina toimineen Grantin kokemusten lisäksi 

näkökulmaa myös tavallisen yhdysvaltalaisen rivimiehen kokemuksiin sodassa saksalaisen 

siirtolaisen Frederick Zeh’n muistelmilla. Zeh’n muistelmat eivät ole arvokasta 

lähdeaineistoa pelkästään sen takia että ne raottavat verhoja tuoreeltaan armeijaan 

värväytyneen siirtolaisen näkökulmasta, vaan ne myös ylipäätään kertovat tavallisen sotilaan 

tarinan sodasta ja palveluksesta armeijassa, jonka pääosin kielitaidottomista siirtolaisista ja 

agraariyhteiskunnan eri elinkeinoharjoittajista kootun tavallisen sotilasmassan edustajilta ei 

ole jäänyt paljoa muistelmakirjallisuutta jälkipolville. 

Ne syyt joiden johdosta Yhdysvallat ja Meksiko ajautuivat sotaan vuonna 1846 olivat 

epäilemättä hyvin paljon esillä aikansa sanomalehdissä, sekä yleisissä pöytäkeskusteluissa ja 

kahvisalongeissa. Kuitenkin sodassa palvelleiden sotilaiden intresseinä ne mitä ilmeisimmin 

olivat varsin toisarvoisia syitä. Syyt sotilaiden värväytymiseen Yhdysvaltain vakinaiseen 

armeijaan, sekä myöhemmin sodan jo pauhatessa vapaaehtoisiksi sotaan eivät taatusti olleet 

heppoiset, vaikkakin epäilemättä tavallisesta seikkailumielestäkin ainakin joidenkin 

sotilaiden kohdalla oli kyse. Monille sotilaille sotaväki oli kuitenkin olosuhteiden pakosta 

joko ainoa, tai muuten vain houkuttelevin ratkaisu hankkia elanto ja selviytyä, joka jopa 

väkivaltaisen kuoleman uhalla sai tuhannet nuorukaiset lähtemään matkalle yli 

Meksikonlahden.  

Olot sotaa käyvässä esiteollisessa maatalousyhteiskunnassa olivat tavallisille työläisille kovat 

ja kaikista hyödykkeistä oli puutetta, minkä lisäksi sota nosti tarvikkeiden hintoja. Houkutus 

astua palvelukseen ilmaisen vaatetuksen ja elatuksen vuoksi oli puoleensavetävä. Lisäksi 
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erityisesti siirtolaisväestön keskuudessa armeija tarjosi hyvän ponnahduslaudan sisälle 

uuteen kotimaahansa. 

Isänmaallisuus ja patriotismi ihmisen valintoja säätelevänä tekijänä kuulostavat hienolta, 

mutta varsin usein syyt ihmisten toimintaan ovat idealismin sijaan enemmän pragmaattisia. 

Kumpikaan sotilaista ei kuvaillut meksikolaisia vastustajiaan tai heidän sotatoimiaan 

kovinkaan suopeasti. Minkäänlainen fanaattinen meksikolaisviha tai rasismi meksikolaisia 

kohtaan ei silti ollut kovinkaan yleistä yhdysvaltalaisten sotilaiden kuvauksissa, vaikkakin 

sitä varmasti esiintyi ainakin jonkin verran. Meksikolaisiin siviileihin tai sotavankeihin 

kohdistuvista, valloitussotaa käyvälle hyökkäysarmeijalle ominaisista julmuuksista ei 

yhdysvaltalaissotilaiden kuvauksissa ollut mainintoja mahdollisesti siitä syystä, ettei 

pienehköllä, lähes yksinomaan hyökkäykseen suunnitellulla armeijalla ollut miesvoimaa 

pitää hallussaan suuria määriä sotavankeja, mutta johtopäätösten tekeminen pelkästään 

tutkimusaineistoni perusteella asiaan liittyen on luonnollisesti ongelmallista. 

Yhdysvaltalaiset tyytyivät kuitenkin usein riisumaan antautuneet meksikolaissotilaat aseista, 

minkä jälkeen heidät päästettiin menemään. Sotilaat ottivat ajoittain käyttöönsä varusteita, 

pääosin elintarvikkeita, mutta vaikka he usein maksoivatkin niistä siviileille, tätä ei 

kuitenkaan tapahtunut aina. 
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