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sasvári Péter
A „fekete legenda” és a Monroe-elv árnyékában: a mexikói 
események sajtóvisszhangja a New York Timesban,1851–1867

Bevezetés 

Mexikó-, és nemzetközi kapcsolatainak története Magyarországon kevéssé kutatott terület. 
Jelen kutatásunknak magyar előzményét nem találtunk, de témánk külföldi viszonylatban is 
újdonságot jelent. Témánk a mexikói bel-, és külpolitikai események sajtóvisszhangja a New 
York Times című, jelentős (észak-) amerikai lapban, leginkább a Monroe-elv és a mexikói, 
valamint latin népekkel kapcsolatos előítéletek, a „fekete legenda” tükrében. Választásunk 
legfőbb oka az volt, hogy a mexikói belpolitikával már korábban is foglalkoztunk, így adva volt 
a lehetőség, hogy kitekintést végezzünk, nemzetközi nézőpontból. A kutatás eredeti területének 
- korábbi témánkhoz igazodva - a mexikói konzervatív politika általánosabb észak-amerikai 
sajtóvisszhangját terveztük. Ám később mindkét kört szűkítettük. A megvizsgált lapok számát 
egyre korlátoztuk, mert a New York Times is bőségesen elég anyagot szolgáltatott. Emellett 
miután elkezdtük a lap cikkeinek vizsgálatát, arra a következtetésre jutottunk, hogy célszerűbb 
és érdekesebb téma a konzervativizmus helyett a Monroe-doktrínára és az előítéletekre 
koncentrálnunk. A New York Times ugyanis - ahogyan majd látni fogjuk - Mexikóhoz való 
viszonyát és az országról alkotott véleményét igen jelentős részben eme két tényező alapján 
határozza meg. 

A jobb megértés érdekében szükséges röviden meghatározni a Monroe-elv és a fekete legenda 
fogalmát. 

A fekete legenda eredetileg a spanyolok kegyetlenségének és erkölcstelenségének mítosza, 
amely Bartolomeo de las Casas atya, a spanyol hódítást bemutató műve nyomán alakult ki.1 
A „legenda” köre később kitágult. Napirendre kerültek Spanyolország európai viselt dolgai és 
állítólagos nemzetkaraktere is. Így állt össze a kép, miszerint a spanyol egy kapzsi, hitszegő, 
kegyetlen, bigott, műveletlen, és lusta nép.2 A legenda ezekért a tulajdonságokért nem egyedül 
a spanyol nemzetkaraktert teszi felelőssé, hanem bűnbakká kiáltja ki a katolikus vallást is. A 
spanyolok ellen irányuló előítéleteket kutató egyik szakértőt, Julián Juderíast tartják a kifejezés 
megalkotójának.3 Amikor az 1800-as évek elején kirobbant a latin-amerikai függetlenségi harc, 
a forradalmárok felhasználták a legendát saját céljaikra: ez tartották elnyomásuk okozójának, 
sőt ezt hibáztatták elmaradottságukért is.4 Ám ez kétélű fegyvernek bizonyult: később ugyanis 
bizonyos országok közvéleménye a fekete legendát alkalmazta a függetlenné váló köztársaságokra 
is. Ebben természetesen az USA járt élen, ahol többek között ezzel akarták alátámasztani a 
beavatkozást a latin-amerikai térségben. Ebben a változatban azonban, ha nem is tűnik el 
teljesen, de háttérbe szorul a volt spanyol gyarmatok lakóinak barbár, kegyetlen, és zsarnoki 
volta. A latin-amerikaikkal kapcsolatban inkább a babonás hit, a műveletlenség és a lustaság 
kerül előtérbe. Az USA és Latin-Amerika viszonyában természetesen fontos szerepet kap a 

1  Farkas 2013, 33. 
2  Farkas 2013, 34. 
3  Farkas 2013, 35. 
4  Farkas 2013, 45. 
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katolikus-protestáns különbség is, utóbbi javára. Ez nem is lehet kérdéses, hiszen az USA egyes 
ideológusai nyíltan hirdetik: a protestantizmus hivatott a világban a vezető szerepet betölteni.5 

A Monroe-doktrína, vagy más néven Monroe-elv az USA 19. századi külpolitikájának fontos 
alapelve volt, ami James Monroe amerikai elnöknek a törvényhozáshoz 1823 decemberében 
küldött üzenetéhez kötődik. A doktrínát a Szent Szövetség amerikai beavatkozási tervei ihlették, 
arra adott válasznak is tekinthető. Lényegében azt mondja ki, hogy az USA tartózkodik a 
foglalás, vagy gyarmatosítás politikájától, tiszteletben fogja tartani az európai államok belügyeit 
(azok gyarmatain is!), ellenben minden az amerikai kontinensre irányuló (főleg európai) 
beavatkozással szemben fel fog lépni.6 Elnevezése természetesen az elnök nevéből származik, 
egy mondatban pedig ezzel a szállóigével lehetne összefoglalni: „Amerika az amerikaiaké!”. 
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az USA fellépett az európai befolyással szemben, de ő 
maga beavatkozott más amerikai államok ügyeibe, akár fegyveresen is. 1845-ben Polk elnök, 
a Kongresszusnak küldött éves beszédében megerősítette a Monroe-elvet. Arról beszélt, hogy 
egyes európai hatalmak az USA gyengítésére törekszenek, és befolyást kívánnak szerezni az 
amerikai kontinensen, amit az USA-nak meg kell akadályoznia.7

Kutatásom elsődleges forrásanyagát értelemszerűen a New York Times lapszámai adták, 
melyeket a lap internetes archívuma segítségével értem el.8 Emellett több tudományos 
tanulmányt, tanulmánykötetet, vagy közismereti művet is felhasználtam. Elsősorban a történeti 
háttér bemutatását, és jobb megértését, valamint az eseménytörténeti váz kialakítását segítették 
a most felsorolandó művek. Az általános áttekintésben segített Anderle Ádám Latin-Amerika 
története című műve, valamint a Semselyi Viktória szerkesztésében megjelent Latin Amerika, 
1750-1840 című összefoglaló munka. A Mexikó rövid története című könyv, és Lynn V. Foster 
műve (Mexikó története) a konkrét mexikói eseménytörténet ismertetését mozdította előre. A 
mexikói politikai ideológiák megismerésében segített Horváth Gyula két tanulmánya, valamint 
Valentín Gómez Farías és Will Fawler 1996–os értekezése. Brian Hamnett és Robert Duncan 
egy-egy tanulmánya pedig a Habsburg Miksa-kori történések jobb megértését szolgálták. Farkas 
Pálma Adél tanulmánya a fekete legenda és a latin-amerikai nemzetekkel kapcsolatos előítéletek 
világában segített eligazodnunk. Megnéztünk még különböző forrásgyűjteményekből több, az 
amerikai külpolitika irányvonalára vonatkozó korabeli forrást, többek között magát a Monroe-
elv alapját adó elnöki üzenetet. Ezek mellett természetesen még több művet is felhasználtunk, 
amelyek mind segítettek a korszak jobb megértésében. 

Mindezek után fontosnak tartjuk a kutatás alapját adó lap bemutatását. A New York Timesra 
sokan tekintenek úgy, mint az egyik leghitelesebb amerikai hírforrásra. Az újságot 1851 
szeptember 18-án alapították. Eredeti címe New-York Daily volt, mai elnevezését 1857-ben 
kapta. Az újság alapítója Henry Jarvis Jaymond republikánus politikus volt, nem csoda tehát, 
hogy - legalábbis a kutatásunkat érintő, kezdeti szakaszban - a lap irányvonala konzervatív volt, 
a választásokon pedig a Republikánus Párt jelöltjeit támogatta. A lap stílusa is konzervatívnak 
mondható. A komoly, higgadt megjelenése és stílusa miatt „Szürke Hölgynek” is nevezik ezt 
a sajtóterméket. A lapnak számos rovata van, köztük külpolitikai. Értelemszerűen ez a rész 
foglalkozik Mexikóval is.
Az áttekintett lapszámok 16 esztendőt ölelnek fel, de az érdemi anyaggyűjtés csak 14 
évfolyamban valósulhatott meg. Eredeti terveink szerint 1851-től, tehát a lap alapításától 

5  Farkas 2013, 55. 
6  Urbán 1992, 93.
7  Urbán 1992, 127.
8  Letöltés dátuma: 2013 október-2014 április
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kezdtük volna az elemzést, de az első, témánk szempontjából figyelemreméltó cikket 1853-
ból találtuk. Az időkeret záró évszáma pedig 1867 nyara, Habsburg Miksa mexikói császár 
bukása. Érdekesség, hogy az első és utolsó esemény is, melyről mexikói viszonylatban 
tudósít a lap Antonio Lopez de Santa Annához a többször is hatalomra került, majd újra 
letaszított diktátorhoz kötődik, így Mexikó 19. századi viharos történelmének emblematikus 
alakjaként adja meg a dolgozat jelképes keretét.

A Monroe-elv árnyékában: idegen intervenció és államformák Mexikóban

Dolgozatunk törzsanyagának első fele a New York Times azon cikkeit vizsgálta, melyek 
közvetlenül, vagy közvetve összefüggésbe hozhatóak a Monroe-elvvel. Első alfejezetünk azokat 
az írásokat veszi sorra, melyek általánosságban szólnak a Mexikóban bekövetkező - vélt vagy 
valós - európai intervencióról, és az erre a Monroe-doktrína értelmében adandó észak-amerikai 
válaszról. Emellett azokat az írásokat is elemezzük, amelyek egy az USA befolyási övezetébe 
tartozó, ám független Mexikó mellett teszik le a voksukat. A második alrész Mexikónak az 
USA általi bekebelezése mellett kardoskodó írásokat veszi számba. A harmadik alfejezet pedig 
az annexió elvét Miksa idején feladó „kijózanodást” tárgyalja.

„ How to tranqulize Mexico „: Az idegen intervenció és a függetlenség kérdése 

A New York Times első figyelemreméltó Mexikóval foglakozó cikkei 1853-ból valók. 1853 
tavaszán ugyanis Santa Anna tábornokot a liberális kormány ellen fellázadt konzervatívok 
megtették Mexikó elnökévé, ráadásul teljhatalmú diktátorrá nevezték ki a caudillot.9 A 
tábornok ígéretet tett a Katolikus Egyház és a hadsereg megerősítésére, valamint a föderatív 
államrendszer megszüntetésére.10 1853 és 1855 között Mexikó Santa Anna diktatúráját élte.11 A 
liberálisból konzervatívvá váló politikus saját kezében összpontosította a kormányt és centralista 
parlamentet hozott létre.12 1853-ban a tábornok örökös diktátorrá neveztette ki magát.13 
Innentől kezdve teljesen önkényúrként viselkedett. Továbbra is növelte az állam hatalmát és 
bevételeit, de ez gyakran még inkább személyes hatalmának növelése, valamint a nagyzolás és a 
harácsolás érdekében történt (pl. adót vetett ki szinte mindenre, ugyanakkor fényűző estélyeket 
adott európai hercegeknek14). Az USA-val folytatott előnyös földügyletek ellenére a New 
York Times bizalmatlan a hadúrral szemben. A Times helyesen látja, hogy az elnök-tábornok 
jóformán minden támogatóját elvesztette. A konzervatívok ugyanis felháborodtak azon, hogy 
az USA elleni háború miatt pénzszűkében levő elnök egyházi földeket akart elárverezni.15 A 
liberálisok pedig elvből ellenezték Santa Anna ezen, botránykőnek számító hadseregfejlesztési 
tervét. Szerintük ugyanis a fejlődés fő gátjai a hadsereg befolyása, az egyházi nagybirtok léte és a 
helyi milíciák működése volt. Mivel a lap szerint se a nép, se az Egyház (vagy a Konzervatív Párt) 
nem igazán támogatja már Santa Annát, így a diktátor külső segítséget kér, amit a spanyoloktól 
kap meg. Az angol-amerikaiaktól való félelem hajszolja az elnököt a spanyol szövetség („vagy 

9  Horváth 1996, 11.
10  Horváth 1996, 12. 
11  Farías 1996, 13. 
12  Kökény 2007, 71. 
13  Noll 1906, 4. 
14  Villegas 2002, 82. 
15  Farías 1996, 12. 
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valami több”) felé, vélekedik a lap. Mindezek után, és mindezekből a NYT levonja az erősen 
eltúlzott konklúziót: Spanyol intervenció veszélye is fennáll, és a spanyol uralom visszaállása 
fenyeget a kontinensen.16 Mindezekből pedig a cikk szerint az következik, hogy az USA-nak-a 
Monroe-elv értelmében be kellene avatkoznia Mexikóban. A Monroe-doktrína motívuma tehát 
itt jelenik meg először a lapban, ám innentől meghatározóvá válik Mexikóval kapcsolatban. 

Egy 1858-as cikk Mexikó elleni idegen intervenciót jelez előre. Az írásban a független 
államiság végét jósolják: az ország össze fog omlani, és ezt csak az idegen beavatkozás tudja 
meggátolni.17 A legjobb megoldásnak természetesen az USA közbelépését tartaná a cikk. A szerző 
szerint az ország helyzete annyira kétségbeejtő, hogy csak egy USA-protektorátus létrehozása 
lehet a reményük. Érdekes módon az európai intervenció lehetősége sem csak teljesen negatív 
felhanggal kerül szóba: az írás szerint ez is megoldás lehet Mexikó problémájára, természetesen, 
csak, ha az Egyesült Államok nem hajlandó lépni.18 Fontos azonban megjegyezni, hogy - minden 
előítéletessége ellenére - az írás lényegi része pontosan megjósolja a londoni egyezmény (a 
Mexikó elleni büntetőexpedíciót elhatározó európai államok: Franciaország, Nagy-Britannia, 
és Spanyolország) országainak mexikói expedícióját, annak bekövetkezése előtt három évvel! 
Az idegen beavatkozás valódi időpontjáig ugyanis 1858 telén pontosan ennyi idő volt hátra. 
Annak ellenére, hogy az intervenció ekkor még váratott magára, a New York Times továbbra 
is - ahogy látni fogjuk nem teljesen alaptalanul! - fenntartotta az európai nagyhatalmak Mexikó 
elleni összeesküvésének gondolatát.

A függetlenség és idegen beavatkozás kérdését boncolgatja egy másik 1858-as cikk is. 
Mexikóban ugyanis a helyzet ekkor vált igencsak válságossá. Az éppen hatalmon levő liberális 
kormánnyal szemben fennálló elégedetlenség hatására megindult a konzervatív szervezkedés. 
Polgárháború kezdődött, az ország kettészakadt. A liberális kormány feje ekkor már a 
nagyformátumú Benito Juárez volt.19 A történetírás ezt az 1857 és 1861 között dúló harcot 
nevezi reformháborúnak. A konfliktus azzal indult, hogy 1857-ben konzervatív tábornokok, 
köztük az indián származású Tomás Mejía, Miksa későbbi hadvezére, kiadták a jalpani 
tervet, amely Santa Anna visszahívását, rendszerének visszaállítását és a hadsereg, valamint az 
egyház privilégiumainak visszaállítását (az egyháznak minden területen nagy befolyása volt, 
mely még a gyarmati időkből származott20) tartalmazta.21 A harc váltakozó sikerrel folyt. 
1858 januárjában azonban fordulat állt be: Félix Zuloaga konzervatív (a NYT igen jellemző 
kommentárja szerint: „spanyol klerikális”22) tábornok csapatai bevonultak a fővárosba.23 Juárez 
elnöknek menekülnie kellett az országból. Egy ebben az időszakban íródott NYT-cikk azt rója 
fel az USA kormányának, hogy nem hajlandó Mexikóban közbelépni, pedig a „barbárság és 
sötétség korába” visszalépő országban amerikai diplomatákat börtönöznek be!24 A szerző ezt 
undorítónak találja, a két mexikói pártot pedig „ugyanolyannak” titulálja.25 A konzervatívokkal 

16  Europe and Mexico 1853. május 16.: 
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9801E2D91438E334BC4E52DFB3668388649FDE
17  Important from Mexico 1858. január 15.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9801E0DE143CEE34BC4A52DFB7668383649FDE
18  Important from Mexico 1858. január 15.
19  Horváth 1996, 14. 
20  Semsey 2013, 323.
21  M. Hamnett 2001, 6. 
22  Interesting from Mexico 1858. november 22.:
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F0CE2DD1639E733A25751C2A9679D946992D7CF
23  Horváth 2002, 365. 
24  Interesting from Mexico 1858. november 22.
25  Interesting from Mexico 1858. november 22.
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viszont külön problémája, hogy azok szerinte angolszászellenesek. A polgárháború a lap szerint 
veszélyezteteti az USA kereskedelmi érdekeit, ezért is közbe kell lépni.26 Érdekes az is, amit 
a Times ezen cikke a mexikói köztársaság válságáról ír. Szerintük Mexikóhoz nem illenek a 
köztársaság és a szabad intézmények. Hiszen a mexikóiak az angolszászokkal ellentétben sosem 
voltak szabadok, a parancsuralomhoz vannak szokva.27 A cikk egyenesen hibának titulálja, 
hogy Mexikóban demokratikus intézményeket hoztak létre. Erre megoldásként azt kínálja 
az írás, hogy az USA „vegye kézbe” Mexikót. Az annexiót azonban elutasítja a lap, mert ez 
a Dél (a későbbi Konföderáció) különválásához vezetne. Ellenben- szerinte - fontos lenne, 
hogy a mexikóiakat fokozatosan „civilizálják”.28 A cikk véleménye, hogy egyelőre bármilyen 
kormányforma megfelelő lenne Mexikóban, ami képes a rendet fenntartani. Érdekes módon az 
idegen intervenció is pozitív („rendcsináló”) színben tűnik fel.29 A lapban egyébként többször is 
megjelenik az a vélekedés, miszerint a mexikói helyzet már annyira kétségbeejtő, hogy annál az 
európai befolyás is jobb lenne. Ám ennek ellenére amikor a lap az európai intervenciónak akár 
a legkisebb jelét is érzékeli, rögtön megkongatja a vészharangot. 1858 decemberében például 
a NYT a mexikói partok felé közeledő spanyol és francia hadihajókról ír. A lap információi 
szerint a franciák háborút készülnek kirobbantani Mexikó ellen a britek, a spanyolok és a 
mexikói klérus támogatásával.30 A Times fájlalja, hogy az USA nem tesz semmit, holott a lépés 
teljesen a Monroe-doktína ellenében valósul meg. Hiába érkeznek idegen csapatok Amerikába, 
az USA kormánya tétlenkedik!-szörnyülködik a szerző. Holott az újság szerint a lépéssel (vagy 
inkább nem-lépéssel) a „gyengekezű kormányzat” már-már a „Manifest Destiny” beteljesülését 
veszélyezteti.31 A Monroe-elv pedig-ismétli önmagát azí rás-”túl szent” ahhoz, hogy azt csak 
így a sárba tiporják.32 A Manifest Destiny, vagyis a „nyilvánvaló elrendelés” azon USA-beli 
eszme, amely a protestáns teológia egyik tanát kreatívan alkalmazva úgy véli, hogy az amerikai 
kontinens északi része feletti angolszász hegemónia előre elrendelt, isteni akarat. A NYT 
publicistái tehát ebbe - legalábbis ekkor még - a Mexikó feletti uralmat is beleértették.33

Intervenció 1859-ben nem következett be, ám a „reform háború” folyt tovább. A konfliktus 
első szakaszát a konzervatívok nyerték: Osollo, Márquez, Miramón és Mejía, a konzervatív 
seregek vezetői mindannyian hivatásos katonák voltak, akik könnyűszerrel arattak győzelmet 
a liberálisok botcsinálta generálisai felett.34 A New York Times korabeli újságíróit a helyzet 
aggodalommal tölti el. A konzervatívok által hatalomra segített Miramón elnököt alkalmatlannak 
bélyegzi a lap. Legfőképpen azt rója fel neki, hogy képtelen rendet tenni s így megvédeni 
az amerikai állampolgárok javait.35 Mivel a konzervatív államfő nem tesz rendet -folytatja 
eszmefuttatást egy 1859-es cikk a Timesból - ez az európai hatalmakra marad. Ezzel pedig az 
USA ellenfeleinek befolyása növekszik Mexikóban, a Monroe-doktrínát pedig - ami „a modern 
demokrácia pillére”36 - ismét semmibe veszik. Éppen ezért a lap a liberális erők támogatását 

26  Interesting from Mexico 1858. november 22.
27  Interesting from Mexico 1858. november 22.
28  Interesting from Mexico 1858. november 22.
29  Interesting from Mexico 1858. november 22.
30  Important from Mexico 1858. augusztus 16.
31  Important from Mexico 1858. augusztus 16.
32  Important from Mexico 1858. augusztus 16.
33  Important from Mexico 1858. augusztus 16.
34  Villegas 2002, 83. 
35  Interesting from Wahington 1859 február 23.: http://query.nytimes.com/gst/abstract.

html?res=9E00E2DA1E31EE34BC4B51DFB4668382649FDE
36  Interesting from Wahington 1859 február 23.
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javasolja. Ebben a cikkben is megmutatkozik a New York Times azon jellemzője, hogy válságos 
helyzetekben nem törődik az ideológiákkal, hanem a mexikói pártok megítélésének egyetlen 
mércéjévé az amerikaiak és amerikai vállalatok biztonságát teszi meg (tágabb értelemben pedig 
az amerikai érdekek képviseletét!). 

Az 1859-es év februárjában a lap ismét európai intervencióval riogat.37 Ennek -legalábbis 
jelen kutatásunk alapján - reális alapja nem volt, arra a lapot valószínűleg az USA polgárainak 
biztonságáért való tettetett, vagy valós aggodalom, és egyes rémhírek sarkallhatták. Az 
is motiválhatta a lapot, hogy ilyen hírek elterjesztésével a nekik ellenszenves mexikói 
konzervatívokat idegen erőknek (például „spanyoloknak”) állíthatták be, és ellenük ezzel még 
inkább hangulatot kelthettek. A cikk arról értekezik, hogy az USA-nak kötelessége belföldön 
megvédenie minden polgárát, de semmilyen törvény nem tiltja azt sem, hogy határain kívül is 
saját állampolgárainak védelmére keljen. Erre már több példa is volt, most majd kiderül, hogy 
Mexikó ügyében is lesz-e az USA-nak elég bátorsága-így a NYT. Mivel ebben az időszakban lett 
az intervenció „teljes” az újság szerint, így az USA-nak végre döntenie kell, hogy alkalmazza-e 
az újfent a „demokrácia pillérének” nevezett Monroe-elvet (holott a valóságban európai 
intervenció még be sem következett). Az írás szerzője szerint persze a helyes döntés nem lehet 
kétséges: azonnal cselekedni kell, és támogatni kell a mexikói liberálisokat a konzervatív csoport 
ellenében. A fentebb említett motívumot, tehát a polgárokért érzett aggodalmat több okból is 
csak ürügynek érezhetjük. Egyrészt általános tapasztalat, hogy egy agresszorként fellépő hatalom 
gyakran próbál meg „állampolgárai biztonságára” hivatkozni. Másrészt ez a toposz sematikus 
módon, általában konkrétumok nélkül visszatérő elem a Times hasábjain. A konklúzió pedig 
mindig ugyanaz: az USA-nak be kell avatkoznia Mexikóban, és a liberálisokat tevékenyen kell 
támogatnia.38 A lap egyébként hangsúlyozza, hogy „Mexikó ügye” fontos a liberális elveknek 
az amerikai kontinensen való elterjedésének szempontjából.39 A NYT szerint egyesek az ország 
véres történelméből azt a következtetést vonták le, hogy annak lakói képtelenek a liberális 
elvek szerint élni. Viszont a Times véleménye, hogy adott időszakban valóban túl gyöngék 
egy alkotmányos kormány létrehozásához, ám mindennél jobban vágynak arra. A lap szerint 
az USA mindig együtt érez a „régi világ” elnyomott népeivel, de a NYT felteszi a kérdést: mit 
tesz értük? Szerintük be kell vallani, hogy azok az akciók, amelyek nem pusztán érdekből, 
hanem kötelességből történtek, nem voltak túl sikeresek. Eddig passzív szemlélő volt az USA, 
és igazából nem avatkozott bele Latin-Amerika ügyeibe. A lap szerint ennek véget kell vetni: az 
Egyesült Államoknak be kell avatkoznia és ennek „nemes alapon” kell állnia. Tehát ne legyen 
annexió, mert az amerikai hatalomnál fontosabb, hogy az USA megkapja a nemzetek között 
az őt megillető helyet (valószínűleg erkölcsi értelemben gondolja ezt a szerző). A New York 
Times szerint ennek most van itt az ideje, mert Mexikóban - hoz megint egy rémhírt - már az 
angolok is beavatkoznak. Tehát Amerika nem várhat, vagy különben az a szégyen esik meg, 
hogy európai intervenció, sőt akár idegen protektorátus is létrejön egy amerikai köztársaságban. 
Támogatni kell tehát a lap szerint Juárez kormányát. A kérdés csupán az, hogy mit kellene 
tenni. A Times megdöbbentő feltevése szerint a legtöbb mexikói „szorong” az alkotmányos 
kormánnyal kapcsolatban, és annak létrehozását az USA hadseregétől várja.40 Nyilván jó lenne 
- így a lap - , ha ezt a mexikóiak maguk is létre tudnák hozni, de már bebizonyosodott, hogy 

37  The news from Mexico 1859 március 19.), http://query.nytimes.com/gst/abstract.
html?res=9E04E0D91E31EE34BC4C52DFB5668382649FDE

38  Our duty to Mexico 1859 június 3.:
http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9D04EFDD1F31EE34BC4B53DFB0668382649FDE
39  How to tranqulize Mexico 1859 augusztus 6.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B03E2D91F31EE34BC4E53DFBE668382649FDE
40  How to tranqulize Mexico 1859 augusztus 6.
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erre képtelenek, ezért az USA katonai intervenciója szükséges.41 A NYT ebben a cikkben megy 
legtovább abban a tekintetben, hogy nyíltan a katonai beavatkozás mellett teszi le a voksát. 
Ám ebben az írásában nem kívánja Mexikó bekebelezését, csupán azt, hogy annak az „amerikai 
értékekhez” idomuló kormányzata legyen, sőt váljon egy „kis USA”-vá. Majd látni fogjuk, 
hogy alig egy év múlva már teljesen más véleményen lesz a lap, de a konklúzió akkor is és most 
is ugyanaz: az USA-nak fegyveresen kell Mexikó ügyeibe avatkoznia, és annak politikáját saját 
értékei és érdekei szerint alakítania. 

Egy 1859 nyári cikk érdekes színfolt, mert ebben a lap kivételesen nemcsak az annexió, de 
az USA területi gyarapodása ellen is állást foglal.42 Pletykának minősít ugyanis egy olyan cikket 
miszerint az USA és Mexikó kormánya Sonorát és Tamaupalist érintő földügyletről tárgyalna. 
A cikk írója reméli, hogy a földvételek korának vége. Szerinte az ilyen ügyletek, vagy akár csak 
az ezekről szóló híresztelések is ártanak Juárez-tekintélyének, ami az USA-nak sem érdeke. A 
Mexikó felé folytatott politikának „teljesen békésnek és nagylelkűnek” („eminently pacific and 
generous”43) kell lennie, ezt kívánja az Egyesült Államok érdeke. A cikk motivációja valószínűleg 
az lehet, amit maga az írás is kifejt: a NYT tudta, hogy a földügyletek sok mexikói szemét 
szúrták. Láthatták ahogyan Santa Anna nem is olyan régen pont egy ilyen üzletbe bukott bele! 
Logikus tehát, hogy féltették Juárez tekintélyét egy hasonló akciótól. Márpedig a lap világosan 
látta, hogy csak a liberális Juárez-kormány képes Mexikót az USA érdekei és értékei szerint 
kormányozni, tehát nekik minden erővel a mexikói elnök tekintélyének és népszerűségének 
fennmaradása mellett kellett állniuk. A NYT szerint nyilván Washington hosszú távon többet 
nyer így, mintha belemenne egy kisebb földügyletbe, ami alááshatja a számukra szimpatikus 
mexikói államfő tekintélyét. 

1860-ból az első említésre méltó cikk kifejezetten a nemzetközi diplomáciával foglalkozik. 
Az írás szerint a teljes európai diplomácia „a zsarnokság és a papi fondorlat” („priestcraft and 
tyranny”) szolgálatába lépett.44 A francia követ többször is parancsot adott az alkotmányos 
kormány székhelye, Veracrúz bombázására. Ezen információ valójában nem támasztható 
alá tényekkel, így valószínűleg rémhíreken alapul. Az írás szerint a franciák és spanyolok a 
monarchistákat támogatják. Az angolok pedig szintén egy követ fújnak velük, és ebből az 
elnyomásából ők is nyerni akarnak. A szerző az angolok támogatását tartja a legfurcsábbnak. 
Szerinte az, hogy a spanyolok a „reakció” mellé állnak viszont nem meglepő, és még a franciák 
álláspontja sem teljesen érthetetlen. Hiszen mindkét hatalom a Katolikus Egyházhoz „kötötte 
magát”, és annak tekintélyét akarja megőrizni.45 Ebből a megfogalmazásból is látszik a lapnak 
a katolikusellenességhez és a fekete legendához köthető előítéletessége. A katolikus hatalmak 
viselkedésén nem lepődik meg, csupán a protestáns és angolszász Nagy-Britanniáén, hiszen 
nekik a szabadság védelmeződőinek kellene lenniük, persze csak a birodalmi logikát figyelmen 
kívül hagyó újságíró gondolkodása szerint. Mivel azonban a britek nem „rendeltetésszerűen” 
viselkednek, így a szerző leszögezi, hogy a három nagyhatalom célja egyértelmű: az USA 
mexikói befolyásának megszüntetése. Éppen ezért az Egyesült Államoknak fel kellene lépnie 
a (vélt) európai fenyegetéssel szemben. Ez azonban a törvényhozás, főleg a Republikánus Párt 
passzivitásán elbukott.46 Ezt máskor is felvetik. Visszatérő véleménye a lapnak, hogy az USA 

41  How to tranqulize Mexico 1859 augusztus 6.
42  The rumored purchase of Northern Mexico 1859 június 23.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA071EFC3D5D12738DDDAA0A94DE405B8989F0D3
43  The rumored purchase of Northern Mexico 1859 június 23.
44  Foreign diplomacy in Mexico 1860 április 24.:
http://www.nytimes.com/1860/04/24/news/foreign-diplomacy-in-mexico.html
45  Foreign diplomacy in Mexico 1860 április 24.
46  Foreign diplomacy in Mexico 1860 április 24.
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annyira el van foglalva saját belügyeivel, hogy nem támogatja eléggé a mexikói liberálisok 
ügyét.47 Pedig-írja egy helyen a NYT-Spanyolország „ugrásra”, tehát amerikaellenes akciókra 
kész.48 A konzervatív tábornok, Miramón csapatait szerinte spanyolok is segítik. Tehát, ha az 
USA nem avatkozik közbe, akkor a spanyolok fognak. Mi más segíthetné jobban a mexikói 
liberalizmus ügyét, mint egy USA-intervenció?49-teszi fel a (számukra) költői kérdést az egyik 
cikk. Máskor már egyenesen olyan híreket közöl az újság, melyek szerint 20000 spanyol katona 
indult volna el Veracrúz felé, fegyveres beavatkozás céljából.50 A spanyolok tehát kihasználják 
azt a tényezőt, hogy az USA-t lekötik belügyei. Márpedig a spanyoloknak arra minimum 
megvan az erejük, hogy az USA-val szimpatizáló liberális pártot szétzúzzák.51 A lap tehát nem 
csupán a mexikói liberalizmust félti az európai nagyhatalmaktól, hanem az azzal egybekötött 
amerikai befolyást is. Az európai intervenció motorjának pedig a katolicizmust tekinti.

Mint láthattuk a korabeli New York Times szinte megalakulása óta folyamatosan az európai 
fegyveres beavatkozástól retteg. Teszi ezt a Monroe-elv és az USA latin-amerikai befolyása iránt 
érzett aggodalma miatt. Egészen 1861-ig azonban ezek többnyire rémhíreknek bizonyulnak. 
Ekkor azonban fordulat következett be. A Juárez-kormány ugyanis a gazdasági nehézségek 
miatt felfüggesztette Mexikó külföldi adósságainak törlesztését (kivéve a túlságosan közeli és 
túlságosan Juárez-barát USA-t). Ebből az okból kifolyólag Spanyolország, Franciaország és 
Nagy-Britannia megszakította a diplomáciai kapcsolatot Mexikóval, majd meg is támadták 
azt. A lap érthető felháborodással tudósít az eseményről, hiszen az korábbi aggodalmainak 
beigazolódását jelenti!52 A NYT egyik feszült hangvételű cikke ismerteti, hogy az európai 
hatalmak beavatkozásuk indokaként a törlesztés megtagadását jelölik meg. A lap szerint 
ellenben ez csak ürügy az európai államoknak a beavatkozásra. Ők ugyanis eddig mindig 
csak az „egyházi pártot „, tehát a konzervatívokat ismerték el. Most, hogy kénytelenek Juárezt 
elismerni Mexikó elnökének, előhozakodnak az adósság ügyével. Hiába könyörögtek időért 
a mexikóiak, amíg feláll a kormány, és hiába hivatkoztak a polgárháborúra, ezek a külföldi 
„zsoldosok” azonnali fizetést követeltek.53 A káoszt kihasználva pedig a külföldről támogatott 
konzervatívok újra tudják magukat szervezni. A lapnak tulajdonképpen tehát igaza lett abban, 
hogy az európai nagyhatalmak előbb-utóbb beavatkoztak Mexikóban.

Az angolok és spanyolok már 1862-ben kivonultak, ezt ugyanis egy szerződéssel (soledadi 
egyezmény) sikerült elérnie Mexikónak.54 Az európai koalícióban bekövetkező szakadást a 
kortárs sajtó (a New York Times, pontosabban a Manchester Guardian, amelytől a cikket 
átvette) is érzékelte. A szakadás oka a kortárs szemlélők szerint az volt, hogy az angolok és a 
franciák nem akarják a spanyolokat vezető szerephez engedni.55 Emellett - emel ki a cikk egy 

47  The sick man of America 1860 augusztus 22.:
http://www.nytimes.com/1860/08/22/news/the-sick-man-of-america.html
48  The sick man of America 1860 augusztus 22.
49  The sick man of America 1860 augusztus 22.
50  Important from Cuba: Expedition of twenty thousand mens fitting out for Mexico 1860 szeptember 26.:
http://www.nytimes.com/1860/09/26/news/important-from-cuba-expedition-of-twenty-thousand-mens-

fitting-out-for-mexico.html
51  Important from Cuba: Expedition of twenty thousand mens fitting out for Mexico 1860 szeptember 26.)
52  Affairs in Mexico 1861. július 18.:
http://www.nytimes.com/1861/07/18/news/affairs-in-mexico.html
53  Affairs in Mexico 1861. július 18.
54  Villegas 2002, 85. p.
55  The affairs of Mexico: England seconds the idea of a Mexican Empire. The Spanish position defined why 

France is in the lead. 1862 február 16.:
http://www.nytimes.com/1862/02/16/news/affairs-mexico-england-seconds-idea-mexican-empire-spanish-

position-defined-why.html
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nagyon fontos momentumot - se a britek se spanyolok nem támogatnák a franciák tervét 
egy monarchikus berendezkedés létrehozására.56 III. Napóleon ugyanis lehetőséget látott arra, 
hogy Mexikóból vazallus-államot hozzon létre, és ezzel egyfajta monarchista és katolikus 
védőfalat húzzon a liberálisnak és eltérő kultúrájúnak tekintett USA terjeszkedésével szemben. 
Ezért - hiába léptek ki szövetségesei - Franciaország folytatta a háborút és a konzervatívok 
támogatásával 1864-ben trónra segítette Habsburg Miksát, mint mexikói császárt. A császárság 
megteremtése természetesen nem történt meg azonnal. A színfalak mögött azonban már 
elindult az egyezkedés. Erre világít rá a New York Times egyik, 1862-es cikke. A cikk azt 
firtatja, hogy vajon van-e köze Velence osztrák részről való feladásának Habsburg Miksa leendő 
mexikói kalandjához.57 Bár együtt merül fel a két dolog az olasz rendezést célzó nemzetközi 
konferenciákon, Bécs mégis tagad. A lap - pontosabban az általa idézett Independence Belge 
- szerint Bécs és Párizs már megegyezett: Miksa Mexikó császára lesz. De vajon köze van-e 
egymáshoz a két dolognak, ez lehet-e Velence feladásáért a kompenzáció?-teszi fel a kérdést 
a lap. A NYT párizsi forrásai szerint erről van szó. Szerintük ez így logikus: ugyan mi másért 
kapta volna meg Mexikót Miksa, miért érdeke akár a franciáknak, akár az angoloknak, vagy a 
spanyoloknak egy osztrák herceg uralma Mexikóban?58 A NYT-t valamiért nagyon foglalkoztatja 
ez a kérdés, tehát Miksa és Velence összefüggése. Március 5.-i cikkük (pontosabban a brit lap 
szerint, melytől átvették) szerint már valószínű, hogy osztrák főherceget fognak hívni a trónra.59 
Ez lehet az ára szerintük annak, hogy Ausztria elismerje Velence elvesztését. Egyes pletykák 
alapján viszont spanyol herceg lesz a mexikói császár. A cikk ezután leírja Augustín de Iturbide 
történetét, mint első monarchikus kísérletet (Iiturbide I. Augusztín néven volt a függetlenné 
váló Mexikó császára60), semleges, sőt kicsit rokonszenves hangvétellel.61 Az újság mindenesetre 
nagyon aggódik az események miatt, hiszen számukra minden európai térnyerés az Újvilágban 
katasztrófával ér fel. A lap szerint amikor a britek támogatták az inváziót Mexikóban úgy tűnt: 
csak riválisaikat, tehát az USA-t és a franciákat akarják összeugrasztani.62 Ám most már az a 
veszély fenyeget az invázió kapcsán, hogy, amennyiben a franciák sikeresen el tudják foglalni 
Mexikót, úgy Európa vezető hatalmává válnak, ez pedig Angliának sem érdeke. A NYT tehát 
ismét az ellenérdekelt angolszász államba helyezi bizalmát. Ugyanis szerinte a britek ezt egészen 
biztosan nem fogják engedni.63 A lap szerint egyébként Mexikónak van Latin-Amerikában a 
legjobb hadserege, a helyiek többsége ellenségesen viseltetik az idegen beavatkozással szemben, 
a latin-amerikai államok többsége úgyszintén-veszi számba a mexikóiak mellett szóló további 
tényezőket a lap. De vajon - teszik fel a jogos kérdést - Mexikó hadserege ellen tud-e állni a 
jól képzett és nagyszámú francia seregnek?64 A NYT szerint Mexikó francia meghódításának 
terve „annyira szörnyű, annyira az emberi ügyeknek Isten és a természet által kijelölt rendje 

56  The affairs of Mexico: England seconds the idea of a Mexican Empire. The Spanish position defined why 
France is in the lead. 1862 február 16.

57  Archduke Maximilian and the Throne of Mexico 1862. március 1.:
http://www.nytimes.com/1862/03/01/news/archduke-maximilian-and-the-throne-of-mexico.html
58  Archduke Maximilian and the Throne of Mexico 1862. március 1.
59  Intervention in Mexico: collections apropos to a monarchy. The error of the british cabinet 1862. március 5.:
http://www.nytimes.com/1862/03/05/news/intervention-mexico-collections-apropos-monarchy-error-british-

cabinet.html
60  Semsey 2013, 46. 
61  Intervention in Mexico: collections apropos to a monarchy. The error of the britihs cabinet 1862. március 5.
62  The French in Mexico 1862. november 2.:
http://www.nytimes.com/1862/11/02/news/the-french-in-mexico.html
63  The French in Mexico 1862. november 2.
64  The French in Mexico 1862. november 2.
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ellen való” („is so monstrous, so against the regular order of human affairs as marked out by 
the God of Nature”65), hogy annak végeredménye csak katasztrófa lehet, akkora, ami még a 
franciáknak is kárára lesz.66 A lap egy írásában azt is megállapítja, hogy az európai hatalmak a 
mexikói „alkotmányos kormány” ellenségei (ahogyan a NYT szerint lényegében Juárezen kívül 
mindenki az, még a mérsékelt, „moderados” liberálisok is!67). Intervenciójukat pedig az USA 
gyengesége tette lehetővé. Éppen ezért Mexikó csak az USA-tól várhat segítséget, az Egyesült 
Államoknak pedig meg is kell akadályoznia, hogy az európai hatalmak megvessék a lábukat 
Mexikóban.68

A NYT találgatása bejött: Mexikóban francia védnökség alatt álló császárság alakult. 
Amikor a franciák 1863 júniusában bevették Mexikóvárost69, 35 fős ideiglenes kormány 
alakult konzervatívokból, akik triumvirátust választottak, köztük Juan Nepomuceno Almonte 
tábornokkal.70 Ezután kijelöltek egy 215 fős „Előkelők Tanácsát” is. A Tanács előkelőkből és 
főpapokból (tehát a New York Times szerint „mexikói árulókból és rablóvezérekből”71, vagy 
„mexikói jezsuiták és árulók”-ból72) állt. Ezzel felállt az ország konzervatív kormányzata. Ezután 
kezdték el kialakítani a monarchikus berendezkedést. Létrejött tehát a Második Mexikói 
Császárság és 1863 július 11-én a triumvirátus régenstanáccsá alakult. Juan Almonte tábornok 
lett a régens, aki egyébként legszívesebben magát koronáztatta volna császárrá. Triesztbe 
indult egy mexikói küldöttség amely felajánlotta a koronát Miksának.73 Ő azonban ekkor még 
visszautasította az ajánlatot, mert úgy érezte, hogy uralmának nem lenne legitimitása. Miksa 
úgy gondolta, hogy amennyiben egy uralkodó nem rendelkezik isteni joggal (jus divinum), 
amely a hagyományos dinasztiák legitimitását adta, úgy az ő legitimitását csak a nép belegyezése 
adhatja.74 Mexikóban tehát népszavazást kellett rendezni. A referendumot meg is tartották, de 
a franciák elcsalták azt. Több helyen is direkt megbízható monarchistát tettek meg a terület 
delegáltjának, vagy éppen egy-egy tartomány fővárosának eredményét úgy állították be, 
mintha az az egész területé lenne.75 Fontos hozzátenni azt is, hogy csak a franciák által megszállt 
részen volt szavazás. A végeredmény: a népesség négyötöde és a tartományok háromnegyede 
a monarchiára szavazott, legalábbis a francia jelentés szerint.76 Más források szerint 6445564 
„igen” szavazat érkezett a császárságra, ellene pedig nem szavazott senki, tehát a monarchikus 
berendezkedésnek a választók 100%-a bizalmat szavazott volna.77 Miksa komolyan elhitte, 

65  The French in Mexico 1862. november 2.
66  The French in Mexico 1862. november 2.
67  Highly important from Mexico 1861. augusztus 22.:
http://www.nytimes.com/1861/08/22/news/highly-important-mexico-suspension-diplomatic-relations-france-

england-ulterior.html
68  Highly important from Mexico 1861. augusztus 22.
69  Foster 1999, 120. 
70  Duncan 1996, 5. 
71  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.:
http://www.nytimes.com/1863/07/28/news/the-mexican-empire-new-developments-of-french-policy.html
72  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.:
http://www.nytimes.com/1863/09/02/news/maximilian-s-acceptance-of-the-mexican-crown.html
73  Duncan 1996, 5. 
74  Duncan 1996, 5.
75  Duncan 1996,, 6. 
76  Duncan 1996, 6. p.
77 A statisztikai adatot a Direct Democracy oldaláról vettük: http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=mx011863 
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hogy a mexikói nép őt választotta, így 1864 április 7-én miramari kastélyában egy küldöttségtől 
elfogadta a koronát. Pár hét múlva egy hajóval Veracrúzba érkezett. 

A New York Times jól látta, hogy Miksa rendszere kezdetben kizárólag „francia 
szuronyokon” nyugodott, és csak a fővárosra, valamint néhány más, a franciák által megszállt 
területre terjedt ki.78 Egy cikk egyenesen odáig megy, hogy a császárságot III. Napóleon 
alapította a „Habsburgoknak”, és ugyanolyan tiszavirág-életű lesz, mint Iturbide uralma.79 
A lap igazolva látja korábbi tézisét, miszerint a franciák az amerikai kontinens minden 
alkotmányos köztársaságának ellenségei.80 Szerinte a egyetlen céljuk Miksa trónra segítése 
volt, „machiavelliánus ármány” segítségével.81 Emellett felveti - bár bővebben nem fejti ki- a 
Konföderáció szerepét is a Mexikói Császárság létrejöttében.82 Az egyik cikk zárómondatai az 
alsókategóriás amerikai akciófilmek stílusában sajnáltatják és magasztalják a minden gonosszal 
egyedül szembeszálló USA-t, aki a külső ellenség és „belső árulók” (Konföderáció) egyesült 
erőit is le fogja gyűrni.83 Egy másik írás ennél is továbbmegy és megfenyegeti Miksát: tudnia 
kell, hogy a mexikói nép többsége „köztársasági érzelmű”, ezért számolnia kell a belső, sőt 
külső támadásokkal is.84 A sokat sejtető „külső támadás” kifejezés használatának továbbfűzése 
lehet a következő mondat: „Azt is tudnia kell (ti. Miksának), hogy a Monroe-doktrína az 
Egyesült Államok stabil politikája, és, hogy a Köztársaság sosem fogja elismerni a hatalmát, 
és, hogy egészen biztosan - előbb, vagy utóbb - fel fogja ellene vonultatni gigantikus erejét.”85 
A lap tehát nyíltan amerikai beavatkozással fenyeget, ami természetesen a belföldi olvasók 
számára azt jelenti, hogy abszolút támogatna egy ilyen lépést. Egy másik része a cikknek éppen 
ezért már nem is a fenyegetés megismétlése, hanem egy igen érdekes hasonlat miatt fontos. A 
lap ugyanis a mexikói eseményeket a római forradalomhoz hasonlítja (III. Napóleon bevonult 
a Pápai Államba és megdöntötte a forradalmárok Római Köztársaságát). A hasonlat szerint 
azonban ez a forgatókönyv Mexikóban már nem fog bejönni Napóleonnak. És az indoklás az 
igazán érdekes: a mexikói nép ugyanis a lap szerint erősebb a rómainál, és az USA is erősebb 
hatalom, mint az „itáliai nemzet”.86 A NYT szerint tehát Mexikó úgy viszonyul az USA-hoz, 
ahogyan Róma Itáliához. Róma, pedig - ez elég egyértelmű - Itália része. 

1864-ből származó első cikkében a lap beismeri, hogy a Monroe-doktrína szép jelszó, 
de valójában csak egy ködkép, amivel a gyakorlatban senkit sem tudnak megrettenteni. Az 
USA pedig a polgárháború miatt nem is tehet semmit a megfigyelésen kívül.87 A cikk szerint 
az Egyesült Államok kormánya nagyon bölcsen mindig kinyilatkoztatja, hogy az amerikai 
kontinensen nem szabad monarchiákat létrehozni, és ezt Mexikó esetében is megtette. Miksát 
fenyegetni viszont nem lett volna bölcs lépés, hiszen a cikk szerint ez a Texas feletti amerikai 
fennhatóságot veszélyeztette volna.88 A NYT-nak tehát Mexikó államformájánál azért mégis 

78  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
79  The Second Empire in Mexico 1865. február 19.:
http://www.nytimes.com/1865/02/19/news/the-second-empire-in-mexico.html
80  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
81  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
82  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
83  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
84  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
85  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
86  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
87  Mexico and the Monroe doctrine 1864. január 28.:
http://www.nytimes.com/1864/01/28/news/mexico-and-the-monroe-doctrine.html
88  Mexico and the Monroe doctrine 1864. január 28.
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fontosabb kérdés az, hogy Texas az USA-hoz tartozzon. Most is láthatjuk tehát, hogy az USA 
érdekei sosem rendelhetőek alá a lapban a harcias intervenció-ellenességnek.

Egy másik cikk 1864-ből a Mexikó feletti francia protektorátus kérdésével foglalkozik. A 
cikk írója szerint a franciák már nem is akarják tagadni, hogy Mexikó Franciaországtól függő 
területté vált.89 Ennek bizonyítására egy M. Dalloz nevű francia képviselő felszólalását hozza a 
cikk, amiben a képviselő azt ecseteli, hogy milyen pozitív kereskedelmi hatásai lesznek Európára 
nézve annak, hogy Mexikó francia befolyási területté vált. Amikor a francia kormány-így a 
cikk- az európai kereskedelmi érdekek védelméről beszél, akkor az azt jelenti, hogy a mexikói 
„reakciós” kormány a franciákkal fog kereskedni. Amikor Dalloz a lázadók elleni harcról 
beszél, akkor csak a francia seregekkel számol, nem is veszi számításba a”pszeudo-császár”90 
hadseregét. A cikk tehát ezek alapján megállapítja, hogy Mexikó francia protektorátussá vált. 
Sőt odáig megy, hogy kijelenti: a franciák Mexikót egy „francia alkirályság” szerepébe akarják 
kényszeríteni. Ezt a következtetést abból a tényből vonja le, hogy szerinte az említett francia 
képviselő beszéde Mexikót gyarmatként kezeli, Miksát egy spanyol kapitány, vagy francia 
alkirály szerepében láttatja.91 Ahogyan arra is figyelmeztet, hasonlóan egy 1865-ös olvasói 
levélhez (jellemző aláírása: „A True American”92), hogy amennyiben az USA elismeri Miksa 
„úgynevezett császárságát”, azzal elismerni „testvérköztársasága megsemmisítését” is.93 A cikk 
helyesen mutat rá arra, hogy a francia intervenció precedenst teremthet és felbátoríthat más 
európai államokat is a beavatkozásra. Emellett viszont feltűnő változás az a józan hang, amely 
a francia expanzió ellen, a Monroe-elv értelmében való fellépés és tiltakozás mellett óva int a 
franciák és Miksa elleni háborútól. Azt azért megjegyzi, hogy az USA gyáva volt, amikor nem 
tett semmit az európai támadás ellen annak kezdetén, 1861-ben.94 A kérdés a cikk szerint az, 
hogy az USA hagyja-e, hogy európai hatalmak szabják meg egy amerikai ország államformáját. 
„Mi mindig békén hagytuk Európát, és eltökéltük(...), hogy Európának is békén kell hagynia 
Amerikát!”95-visszhangozza a cikk a Monroe-elvet, szinte szóról szóra. A levél a már szokásosnak 
mondható riogatással zár: ha az USA elismerné a Mexikói Császárságot, Miksa azonnal 
területeket adna át a franciáknak.96 Ugyanez bukkan fel egy másik cikkben is: Miksa észak-
mexikói területeket adott át a franciáknak!97 A cikk szerint ezzel a francia megszállók eredeti 
„programját” hajtja végre! Mert III. Napóleon az írás szerint nem eszmékért cselekszik, de még 
csak nem is kalandvágyból: mindig van önös érdeke. A cikk érdekes módon azt mondja, hogy 
a franciák rendet tettek Mexikóban, sőt visszaadták nekik a civilizációt (!), de ezért cserébe 
kérnek most területeket.

„Shall we have Mexico!”: Az annexió pártján

89  Mexico as Dependency 1864. május 26.:
http://www.nytimes.com/1864/05/26/news/mexico-as-a-dependency.html
90  Mexico as Dependency 1864. május 26.
91  Mexico as Dependency 1864. május 26.
92  Mexico-Maximilian 1865. január 22.:
http://www.nytimes.com/1865/02/02/news/mexico-maximilian.html 
93  Mexico-Maximilian 1865. január 22.
94  Mexico-Maximilian 1865. január 22.
95  Mexico-Maximilian 1865. január 22. 
96  Mexico-Maximilian 1865. január 22.
97  The Spoiliation of Mexico by the French Emperor 1865. január 28.:
http://www.nytimes.com/1865/01/28/news/the-spoliation-of-mexico-by-the-french-emperor.html
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Az idegen beavatkozásra általánosságban reagáló, vagy egy független Mexikót támogató cikkek 
után térjünk rá azokra, amelyek Mexikó észak-amerikai bekebelezését támogatták.

A lapra általánosságban jellemző, hogy helyt ad olvasói leveleknek, így az ellentétes 
vélemények ütköztetésének is. Ez csak később válik gyakorlattá, az 1850-es évek hiszterizált 
hangulatában azonban inkább a szerkesztőségi (többségi) véleményt tükröző olvasói leveleket 
közölnek. Egy levél például despotizmusnak nevezi a Santa Anna-rendszert, és háborog, amiért 
egy amerikai lovaspostást elfogtak a mexikóiak. Azt javasolja, hogy az USA tegyen lépéseket a 
polgárai megvédésére, vagy egyenesen kebelezze is be Mexikót.98 

Amikor valódi vélemények ütköznek, sokszor az ellenvélemény is csak bizonyos célkitűzések 
győzelemre vitelének módját kérdőjelezi meg. Erre példa egy 1854 áprilisi cikk. Jól alátámasztja 
a fenti megállapítást a vélemények egysíkúságáról, hogy a Mexikó iránt keltett hisztériában 
ez a vélemény is osztozik, és egyetért az annexióval is. Különvéleményt csupán a kivitelész 
módjának kapcsán fogalmaz meg. Az írás szerint az észak-amerikaiak úgy kezelik Mexikót, 
mintha (máris!) saját államuk lenne, és az annexiót előbbre tartják egyes politikusok, mint a 
mexikói kultúra megismerését99. Az írás szerint ez azért hiba, mert az amerikaiaknak tudniuk 
kellene, hogy mit, milyen kultúrát fognak kiszorítani.100

Az egyik fent említette cikkben tesz a NYT egy érdekes megjegyzést. Szerintük ugyanis 
a spanyol intervenció teljesen hiábavaló, hiszen a sors akarata, hogy Mexikó felett végül az 
USA zászlaja lobogjon.101 Ez a megjegyzés azért fontos, mert nyíltan mondja ki a már sokszor 
sejtetett célt: Mexikó teljes annexióját. A lap álláspontja tehát ekkor az, hogy az USA - sőt 
Mexikó! - érdeke is a latin-amerikai állam teljes bekebelezése. 

Az annexió-párti álláspontnak legrészletesebb és legnyíltabb kifejeződése egy 1860-as 
cikkben található.102 A cikk-melynek címét alfejezetünk címéül is választottunk-szerint egyre 
több republikánus politikus támogatná Mexikó annexióját a déli kereskedelem elvesztése és a 
rabszolgaságpárti propaganda ellensúlyozására. Hiszen fennáll a veszélye annak, hogy Mexikó a 
délen szerveződő rabszolgatartó államok kezére kerül. A lap szerint a mexikóiaknak ez nem lenne 
ellenükre, hiszen „tudatlanságukban és elmaradottságukban”103 egy őket rabszolgaságra szánó 
intézményt is támogatnának. A déliek térnyerését megelőzendő kell tehát Mexikót az Uniónak 
bekebeleznie. A NYT egy ideig protektorátust tartana szükségesnek Mexikóban. Jellemző, 
hogy fontosnak tartják megjegyezni: ebben az időszakban szükséges a szabad kereskedelem az 
USA-val, sőt északi betelepülés, és szabad földvárásás is. Aztán - így az újság - , ha a mexikói 
államok már „elsajátították” az amerikai civilizációt és politikai intézményeket, akkor be kell 
kebelezni őket az Unió egyenlő tagjaként. A lap szerint - ahogyan említettük - az átmeneti 
időszakban a szabad kereskedelem szükséges Mexikó és az USA között. Eddig a kereskedelem 
egy anarchikus időszakban ment végbe, így nem fogható ahhoz, amilyen üzleteket később 
lehet majd bonyolítani. Akkor, amikor már az „angolszász energia, intelligencia és szabadság 
rendet hoz a káoszba”, valamint ugyanez a szellem a Mexikó-szerte portyázó banditákból 
„szorgalmas munkásokat” nevel.104 A lap szerint a spanyolokhoz tartozás az értéketeken függés 

98  A mexican outrage 1853 augusztus 23.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F0DE2DE1131E13BBC4F52DFB6678388649FDE
99  The Gadsen Treaty and Our Relations with Mexico 1854. április 14.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9901E5D9153DE034BC4C52DFB266838F649FDE
100  The Gadsen Treaty and Our Relations with Mexico 1854. április 14.
101  Important from Cuba: Expedition of twenty thousand mens fitting out for Mexico 1860 szeptember 26.
102  Shall we have Mexico! 1860 december 26.:
http://www.nytimes.com/1860/12/26/news/shall-we-have-mexico.html
103  Shall we have Mexico! 1860 december 26.
104  Shall we have Mexico! 1860 december 26.
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három évszázada volt Mexikó számára, amikor mesés vagyont vettek el tőlük a gyarmatosítók. 
Mára kimerült ez a gazdagság, de az északiak ezt vissza tudnák hozni. Ezt vitatni egyenlő 
annak vitatásával - zárja cikkét a lap - , hogy „az amerikai szabadság erői felsőbbrendűek a 
spanyol despotizmusnál”.105 A lap tehát ismét megmutatja sajátos, USA-centrikus álláspontját. 
Ez elsőre tűnhet küldetéstudattól fűtött és elvakított „jenki demokráciaexportnak”, vagy az 
önző amerikai gazdasági érdekek palástolásának is, de valójában a kettő sajátos keveréke. A 
lap valóban úgy gondolja, hogy, mivel a mexikóiakat butává, elmaradottá, lustává tette a 
„hasonszőrű” spanyolok 300 éves uralma, így erre csak az USA jótékony hatása lehet gyógyír. 
Úgy gondolják, hogy az ide érkező északi telepesek és vállalatok mintegy „beleoltanák” a 
mexikóiakba a protestáns munkaetika szellemiségét. Így szolgál egyszerre érdeket és ideológiát 
ez a nézőpont. Szerintük az USA mexikói terjeszkedése az USA és Mexikó érdeke is, mert a 
kettő egy és ugyanaz: az USA expanziója a mexikóiaknak is jó lenne! 

Can Mexico be Americanized?: a kijózanodás hangjai

Miksa hatalmának tetőpontján, 1865-ben a NYT álláspontja gyökeresen megváltozik Mexikó 
kérdésében. Bár véleményével szinte egyedül áll, nyitánynak tekinthető egy 1865 júniusi cikk, 
amely egy helyi tudósítótól származik. Miksa felé eddig példátlan módon együttérzően fordul 
a szerző: sajnálja, hogy elvállalt egy ilyen feladatot, és (mellesleg helyesen) látja, hogy ő a saját 
elképzeléseit szeretné megvalósítani, nem pedig III. Napóleonét.106 Sokan mondják a tudósító 
szerint, hogy Miksa csak Napóleon eszköze, de szerinte ez nem igaz. A szerző igen jól és 
elfogulatlanul látja Miksa szerepét, ennek ellenére kora előítéleteitől nem tud megszabadulni. 
Az osztrákokat például „lassúnak” nevezi. A mexikóiakról pedig az a véleménye, hogy a franciák 
civilizálni akarják a mexikói népet, de ez a szerző szerint nem lehetséges, és erre lassan ők is rá 
fognak jönni. Ugyanis - szól az írás egy igen pejoratív értelmű és leegyszerűsítő mondata - : „A 
mexikói faj olyannyira degenerált, hogy nem vezethető rá arra, hogy szükségét érezze (...) a jó 
kormányzásnak” („Mexican race is so degenerated that it cannot be brought to feel the necessity of 
(...) a good government”).107 Nincs kétsége a cikk szerzőjének afelől, hogy egész Mexikóban az 
fog történni, ami Kaliforniában történt: A „mexikói faj” átadja majd helyét egy „szorgalmasabb 
és becsületesebb népnek”.108 Nem kétséges kikre gondol! A cikk ezek után még a franciákat 
is dicséri, amiért lehetővé tették, hogy Mexikó népe, történelmében először, „igazságos 
és pártatlan” kormány alatt élhessen. Ennek ellenére - kárhoztatja Mexikó népét a cikk - a 
mexikóiak nemigen támogatják ezt a kormányformát, és nem is akarnak beleszólni ennek 
kialakításába. („Tudják, hogy a törvény és rend csapásaira hajtották őket, és az nem érdekli őket, 
ki tartja a korbácsot.”)109 A cikknek a NYT irányvonalától teljesen elütő a konklúziója. Ebben 
ugyanis a cikk kerek-perec kijelenti: Miksa császársága szükséges Mexikó számára!110 Viszont 
a franciáknak mielőbb távozniuk kell. Ám az írás óva int egy mexikói háborútól: helyesen 
mutat rá ugyanis, hogy amennyiben az USA fegyverrel avatkozna a kérdésbe, akkor a háború 

105  Shall we have Mexico! 1860 december 26.
106  From Mexico 1865. június 12.:
http://www.nytimes.com/1865/06/12/news/mexico-imperial-army-suffers-severe-reverse-capture-tacambaro-

with-its-entire.html
107  From Mexico 1865. június 12.
108  From Mexico 1865. június 12.
109  From Mexico 1865. június 12.
110  From Mexico 1865. június 12.
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Franciaországban jelenleg népszerűtlen ügye rögtön népszerű üggyé válna. Az USA érdeke nem 
más, mint egy erős mexikói kormány, Miksa pedig ebből a szempontból ígéretesnek tűnik.111 

Mindezek ellenére a francia intervenció elítélését, és az erre adandó észak-amerikai válasz 
sürgetését nem adja fel a lap. Egy következő cikk már arról szól, hogy mivel a független Mexikót 
megszállták a franciák, így a Monroe-elv Mexikóra is vonatkozik.112 Éppen ezért sértené ezt az 
elvet, ha az USA nem avatkozna közbe. Nem hagyhatja a saját és Mexikó érdekében sem, hogy 
egy osztrák herceg uralkodjon, francia bajonettek segítségével!113 A rémhírekkel való riogatás 
sem kopott ki a NYT repertoárjából. Egy cikk például úgy tudja, hogy a Konföderáció, tehát a 
„déliek” kolóniákat kívánnak létrehozni: Miksa értékes területeket ad el déli telepeseknek.114 Az 
USA persze nem lép közbe, nem érvényesíti elég szigorúan a Monroe-doktrínát, így a liberálisok 
hamarosan vereséget fognak szenvedni.115 Mivel a NYT egyik fő motivációja az USA mexikói 
térnyerésének segítése, és védelmezése, így nem csoda, hogy a földügyletek témája gyakran 
előtérbe kerül. Ahogyan láthattuk: hol franciáknak, hol a délieknek ígér Miksa területeket, 
legalábbis a lap hasábjain.

A „Can Mexico be Americanized?” című írást tehetjük meg alfejezetünk törzsének. Az 1865 
június 16-i cikk ugyanis teljesen szembefordult a lap által hangoztatott korábbi, annexiós 
állásponttal, amely a „Shall we have Mexico!” című írásban történt legvilágosabban kifejtésre. 
Arról ír a cikk, hogy bár a cél továbbra is az, hogy Mexikót az USA megóvja az európai 
beavatkozástól. Ám a szerző a cikkében arra a következtetésre jut, hogy Mexikó nem lehet 
az USA része. Ennek oka az írás szerint a Mexikóban élő nagyszámú „korcs (!) népség: a 
legrosszabb módon semmirekellő, tudatlan, vakbuzgó és babonás” („mongrel population -- in 
the worst degree indolent, ignorant, bigoted and superstitious”) .116 A gazdagabb mexikói területek 
a cikk szerint a déli részek, de az éghajlat ott fehér ember számára elviselhetetlen. Az „angolszász 
fajról” azt gondolják általában a cikk szerint, hogy az egy alapvetően „gyarmatosító nép, 
amelyben mindig is megvolt a kaland, erő és kitartás szellemisége”.117 Az írás szerint ebben van 
igazság, de azt is számba kell venni, hogy az angolszászok sosem tudtak tartósan berendezkedni 
trópusi területeken. Az angolszász „faj” az írás szerint „északi faj”, amely így sosem észak-déli 
irányban terjeszkedett. Ez abból is látszik, hogy Amerikából is Észak-Amerikát tudta elfoglalni. 
Mexikóban tehát a legfőbb ellenség a klíma. Ezért nem tudná az USA megtartani Mexikót. 
Elfoglalni talán el tudná, de amerikanizálni - adja meg a választ a cikk a címben feltett kérdésben 
- Mexikót nem lehet.118

Fontos megemlíteni egy, a lapban megjelentetett levelet, melyet Juárez kormányának 
főkonzulja írt. A levél azt sérelmezi, hogy az USA állítólag be kíván fektetni a Mexikói 
Expressz Társaságba, csakhogy ezen vállalkozás mögött nem Juárez, hanem Miksa kormánya 
áll.119 A főkonzul szerint ezzel a lépéssel erkölcsi támogatást adna az USA a császárnak. Az 
írás lényegében megismétli a Miksával és a franciákkal szemben a NYT által már korábban 
felsorolt vádakat: a Habsburg uralkodó kormánya „hamis”, amelyet csak a vérontás és a 

111  From Mexico 1865. június 12.
112  Mexico and the Monroe Doctrine 1865. július 17.
113  Mexico and the Monroe Doctrine 1865. július 17.
114  The confederate colony in Mexico 1865. november 12.:
http://www.nytimes.com/1865/11/12/news/the-confederate-colony-in-mexico-we.html
115  The confederate colony in Mexico 1865. november 12.
116  Can Mexico be Americanized? 1865. június 16.:
http://www.nytimes.com/1865/06/16/news/can-mexico-be-americanized.html
117  Can Mexico be Americanized? 1865. június 16.
118  Can Mexico be Americanized? 1865. június 16.
119  The Mexican Express Company 1865. október 28.
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francia szuronyok tartanak fenn. (A lapnál ezek állandó toposzok; kedvelt fordulata még az 
újságnak „so called emperornak”120, tehát „úgynevezett császárnak”121 nevezni Miksát. Ezt 
több helyen is használja. Máskor pedig éppenséggel azzal riogat, hogy a császár a trónt át 
fogja adni egy Bonaparte-hercegnek.122) . Az USA befektetése a vasúttársaságba pedig Miksa 
háborúját segítené, amit a „mexikói nép ellen” indított.123 Az európaiak egy osztrák herceget 
kényszerítettek rá Mexikóra, és ennek érdekében gyilkoltak, „pusztították a lakosságot”, és 
„pusztulást hoztak a vidékre”.124 Az írás zárásként felteszi a költői kérdést: a „világtörténelem 
legnemesebb küzdelméből kiemelkedett”, „nagy és szabad köztársaság”, tehát az USA kívánja-e 
támogatni ezt a folyamatot?125 

A mexikói polgárháború 1866-ra már egyértelműen a köztársaságiak javára dőlt el. Nem 
hagyta ezt figyelmen kívül a NYT sem. Egyik cikke arról tudósít, hogy a franciák már elhagyni 
készülnek Mexikót, így Sarolta, a császárné európai követségben jár a császárságnak nyújtandó 
segítség érdekében.126 Erre azonban senki sem hajlandó, mert bárki, aki Miksát támogatná, 
háborút kockáztatna az USA-val, jegyzi meg nyilván nem minden rosszindulat nélkül a cikk.127 
Mexikóban teljes népfelkelés van az írás szerint Miksa ellen, akit egyébként a cikk - magyarra 
szinte lefordíthatatlan kifejezéssel - „Mexican Emperor by French Emperor”128-nak nevez.

A témában az 1866-os évben utoljára megjelent cikk is az USA Mexikó-politikájával 
foglalkozik. Az írásban már nincsen szó se Miksa gyalázásáról, se az annexióról, vagy éppen 
a Császárság elismerésének fontolgatásáról. Az írás teljesen hétköznapi és józan hangvétellel ír 
a mexikói polgárháború végéről, és veszi számba a romok eltakarításához szükséges lépéseket, 
természetesen amerikai nézőpontból. A cikk szerint az USA-t vádolták már sok mindennel, 
pl., hogy III. Napóleont támogatná, vagy lepaktált volna Miksával, területekért cserébe.129 A 
lap azonban bízik abban, hogy a hamarosan nyilvánosságra kerülő diplomáciai iratok tisztázni 
fogják a kérdést. Szerintük ugyanis bár III. Napóleon nagyon keményen ragaszkodott mexikói 
hódításához, az USA is legalább olyan határozottan állt vele szemben. Hiába akart az Egyesült 
Államokkal megegyezni, az észak-amerikai állam ebbe nem ment bele, amíg garanciát nem 
kapott minden francia katona kivonására Mexikóból. Erre most békés úton került sor, tehát 
minden amerikai állampolgár büszke lehet erre az eredményre. Az USA feladata most segíteni 
a mexikói átmenetet „idegen dominanciából alkotmányos köztársaságba”.130 Nemigen tehetnek 
mást a köztársasági hatóságokért, melyeket mindig is elismerték. Az USA a NYT szerint tett 
valamit „a szabadság és rend ügyéért testvérköztársaságunkban”.131

Ahogy a konfliktus Mexikóban a végéhez közeledik a NYT egyre inkább a békére és 
a rendezésre gondol. Egy cikkük - a témába vágó utolsó - például szégyenletesnek nevezi, 

120  Mexico: Rumoured Abdiction of Maximilian 1866. szeptember 8.
121  Mexico 1866. július 9.) 
122  Mexico: Rumoured Abdiction of Maximilian 1866. szeptember 8.
123  The Mexican Express Company 1865. október 25.:
http://www.nytimes.com/1865/10/28/news/the-mexican-express-company.html
124  The Mexican Express Company 1865. október 25.
125  The Mexican Express Company 1865. október 25.
126  Mexico: Mexican liberals defeated 1866. október 16.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9802EEDF103DE53BBC4E52DFB667838D679FDE
127  Mexico: Mexican liberals defeated 1866. október 16.
128  Mexico: Mexican liberals defeated 1866. október 16.
129  The United States, France, and Mexico 1866. december 8.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B05E4D8153DE63ABC4053DFB467838D679FDE
130  The United States, France, and Mexico 1866. december 8.
131  The United States, France, and Mexico 1866. december 8.
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hogy nem foglalkozik a Kongresszus azzal a lehetőséggel, hogy USA lehetne a mexikói 
polgárháborús felek közötti közvetítő.132 Pedig már sikerült békésen kiűzni a franciákat és 
az intervenciót letörni, most pedig lehetőség nyílna arra, hogy Egyesült Államok szabja meg 
Mexikó sorsát, és megvédje Mexikó érdekeit, valamint a köztársaság intézményét. Sokat tettek 
eddig is a köztársaságért, de a lap szerint pont a legrosszabbkor álltak meg. Elpusztítottak egy 
államformát (ti. Miksa rendszerét), de nem tettek semmit a helyébe, felkavarták a vizet és nem 
segítenek lenyugtatni. Nem kétséges a lap szerint, hogy az idegenek távozása után is maradtak 
még feladatok. Miután Miksát távozásra, de minimum megbékélésre szólították fel, vannak 
pozitív kötelességei is az USA-nak Juárezzel és a mexikói köztársasággal szemben. Fontos, hogy 
támogassák a rendszer újjáépítését. Ha az idegenek romokat hagytak maguk mögött, az USA-
nak segítenie kell építkezni!133 A lap szerint, ha erkölcsi erejük az egyik frakció és az intervenció 
ellen segített, akkor építeni is lehet vele. Nem lehet kétséges, hogy Mexikó - legalábbis a lap 
szerint - az USA segítsége nélkül olyan marad, mint amilyen a múlt században volt. Miksa 
távozása még nem garancia a pártharcok végére és az alkotmányosság győzelmére. Az „idegen 
bitorló” (tehát Miksa) helyett - mutat rá a lap helyesen - lesz majd sokkal több mexikói apsiráns 
a főhatalomra.134 A lap ezután rátér a konklúzióra, mely szokásos álláspontját visszhangozza. 
Az USA „segítsége” ugyanis itt sem csupán valódi segítséget jelent, hanem északi beavatkozást.! 
Mexikó ugyanis a lap szerint önmaga nem tudja megszilárdítani a köztársasági rendet, de 
„egy erős barát segítségével” Mexikót meg lehet menteni! A franciák nem ezt tették, hanem 
megszüntették a köztársaságot, ezért ez a NYT szerint egy ellenséges beavatkozás volt! Ám egy 
valóban „erős és nagylelkű köztársaság” Mexikónak nyújtott segítsége a másik köztársaságnak 
mindkettőt felemeli és megdicsőíti.135 Nem kétséges kit ért az „erős barát” alatt a szerző! Az 
indoklásból az előítéletek sem maradhatnak ki. A lap ugyanis ilyen elemekkel indokolja, hogy 
miért nem lehetetlen vállalkozás Mexikó „rendbe szedése”. A többség ugyanis indián, tehát 
„békés karakterű”, akit könnyen rendben lehet tartani. Ám a „kereskedők osztálya” mindig 
viszályt szít, mi sem mutatja ezt jobban: még Miksát és az ő „ellenszenves politikáját” is 
támogatták.136

A témánkba vágó utolsó cikk érdekes módon arról szól, amiről a munkánkban vizsgált 
legelső cikk is. A mexikói politika állandónak mondható kalandorfigurája ismét feltűnik. A 
cikk szerint ugyanis Santa Anna, a volt diktátor felajánlotta szolgálatait Miksának, miután a 
köztársaságiak elutasították őt.137 Santa-Anával zárjuk tehát e fejezetet, és - mivel időben ez az 
utolsó írás - dolgozatunk időrendi sorát is.

Ebben a fejezetben láthattuk, ahogyan a New York Times álláspontja eljutott az annexió 
gondolatáig, mint a mexikói gondokra adható egyetlen gyógyírig. Ezután láthattuk azt is, 
ahogyan a lap fokozatosan feladta ezt az elképzelést, és egyetlen céljának egy Amerika-barát, 
az USA berendezkedését elsajátító köztársaság létrehozását tette meg. A részleges, vagy teljes 
amerikanizálás tehát a kulcsmotívum, melyet a lap teljesen sosem adott fel. De miért volt erre 
szükség? Miért kellett volna a mexikóiaknak a lap szerint északi szomszédjukat lemásolniuk? 
Miért nem voltak a lapnak a mexikóiak jók úgy, ahogy voltak? Már korábban is érintettük a 

132  The Proposition for American Meditation in Mexico 1867 szeptember 20.
133  The Proposition for American Meditation in Mexico 1867 szeptember 20. 
134  The Proposition for American Meditation in Mexico 1867 szeptember 20.
135  The Proposition for American Meditation in Mexico 1867 szeptember 20.
136  The Proposition for American Meditation in Mexico 1867 szeptember 20.
137  Important from Mexico 1867. június 17.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D05EEDE173BE63BBC4850DFB066838C679FDE
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mexikói néppel és a katolikus európai hatalmakkal szembeni előítéletek kérdését. A következő 
fejezet ezt a kérdést fogja részletesebben tárgyalni.

A „fekete legenda”: katolikus ármány és semmirekellő mexikóiak

Első, általunk vizsgált és a témába vágó cikkükben138 - melyet már említettünk - arról ad hírt 
a lap, hogy Santa Anna a spanyolokkal tárgyal az amerikai agresszió elleni védelemről. Az első 
főfejezetben ennek a cikknek a vélt spanyol agresszióval foglalkozó részét emeltük ki. Most 
azonban egy másik fontos elemére világítunk rá. Hiszen a lap tudni véli, hogy Santa Anna 
és kormánya tájékozódnak arról is, hogyan állítsanak fel egy „spanyol mintájú rendszert” 
Mexikóban. Ezt a cikk csupán annyival tudja alátámasztani, hogy kijelenti a nyilvánvaló 
igazságot: az abszolutizmus visszaállt Mexikóban. Nyilván a fekete legenda bűvkörében élő 
„jenkiknek” az abszolutizmus egyet jelentett Spanyolországgal. Természetesen a NYT-nak több 
problémája is van a kalandor-diktátorral, amelyeknek későbbi cikkeikben hangot is adnak. Az 
1853-as év őszén a lap már azzal riogat, hogy „Mexikó úgy tűnik egyetért benne, hogy Santa 
Anát császári rangra kell emelni”.139 A hivatkozott cikk a továbbiakban az elnök hadsereg-
fejlesztési terveiről ír. Ezeket igen jellemző módon nagyzolási hóbortnak tudja be, mivel - 
úgymond - I. Napóleont akarják utánozni a kontinens önkényurai, hiszen a néhai francia császár 
igen nagy hatással van „a spanyol fajra”.140 Beszédében Santa Anna a hadseregnek új harcokat 
ígér, amit a lap szerint csak az USA elleni fenyegetésképpen lehet értékelni. Emellett előkerül az 
írásban egy olyan motívum is, ami a későbbiekben majd többször is meg fog jelenni. A Times 
ugyanis azt fájlalja hogy Mexikó feje nem kíván az északi befektetőknek területeket átadni 
vasútfejlesztési céllal, tehát nem ad területet a „nagyszerű angolszász fajnak”. Az újság szerint 
ez igazán érthetetlen, hiszen ezek értéktelen földek. Éppen ezért - így a NYT - nem marad 
más, mint, erővel elvenni őket a déli szomszédtól. Már az előző főfejezetben is előkerült az 
észak-amerikaiak mexikói földszerzésének kérdése. Ám most rá szeretnénk térni arra, ahogyan 
a lap a mexikóiakkal szembeni előítéltekből táplálkozva indokolja ezt a törekvést. A mexikói 
földek megszerzésének jogossága a lap szerint abban áll, hogy az észak-amerikai protestáns 
angolszászok szorgalmasabbak, értelmesebbek, tehát a termőföldet jobban felhasználni képesek 
a kevertfajú, katolikus mexikóiaknál. Ez az elmélet a pozitivizmusból származik, lényege, hogy 
a föld mindig azt a népet, és tulajdonost illeti, aki abból több hasznot tud kinyerni.141 A NYT 
szemléletét pedig ez határozza meg, és így teljesen magától értetődőnek tartja, hogy az USA-
nak joga van területeket szereznie Mexikóban. Jellemzően a motívum akkor is előkerül, amikor 
a lap az észak-amerikaiaknak a mexikói kultúrával szembeni közönyüket rója fel.142 A mexikói 
kultúra megismerésére való buzdítást a szerző azzal indokolja, hogy az amerikaiaknak tudniuk 
kellene, hogy mit fognak kiszorítani. Hiszen afelől a szerzőnek nincsen kétsége, hogy Mexikó 
területét hamarosan egy a mexikóinál sokkal „energikusabb és vállalkozószelleműbb faj” („more 
vigorous and enterprising race”143) fogja elfoglalni. Nem lehet kérdéses, kikre gondol. A lap 
szerint Santa Anna azzal, hogy vonakodik földet adni az amerikaiaknak, csak saját bukását 

138  Europe and Mexico 1853. május 16.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9801E2D91438E334BC4E52DFB3668388649FDE
139  General Pierce, and Mexico: From the London Examiner 1853. november 12.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10D16F63E5A147A8EDDAB0994D9415B8389F0D3
140  General Pierce, and Mexico: From the London Examiner 1853. november 12.:
141  Horváth 1996, 16. 
142  The Gadsen Treaty and Our Relations with Mexico 1854. április 14.
143  The Gadsen Treaty and Our Relations with Mexico 1854. április 14.
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sietteti. Ez az újság szerint azonban nem is baj, hiszen így helyét egy olyan elnök veheti át, 
akivel az USA kedvezőbb feltételek mellett tud majd tárgyalni. 

Santa Anna végül valóban megbukott, bukásához azonban nem északi intervenció vezetett. 
A diktátor bukását és az utána következő események tárgyalását kihagytuk az előző fejezetben. 
Az időrend felrúgását az indokolja, hogy az ayutlai program lázadása és a reforma időszakához 
kötődő események NYT-beli tárgyalása ebbe a fejezetbe illenek, tartalmuk alapján. Tehát a 
„jenki” aggodalmak ellenére a „tampicói győző” - hogy hadseregfejlesztési tervének költségeit 
fedezni tudja - végül megkötötte a Gadsen-vétel néven elhíresült földadásvételi szerződést 
az USA-val. Az angolszász szomszéd tehát előnyös földüzletet kötött a diktátorral, annak 
eltávolítása helyett. Végül bukásában annyi szerep jutott az USA-nak, hogy a nemzeti 
büszkeséget sértő ügylet miatt, az ayutlai program alapján (a program tartalmazta a későbbi 
Juárez-reformok fő célkitűzéseit) felkelést indítottak a liberális erők.144 Juán Alvarez vezetésével 
liberális értelmiségiek és katonatisztek, valamint a tömegbázist adó mesztic középbirtokosok 
mozdultak meg. 1855-ben Santa Anna elmenekült, és Ignacio Comonfort lett az elnök (rövid 
átmeneti időszak után). Ezzel megkezdődött a liberális reformtörvények és reformtörekvések 
korszaka: a reforma.145 A törvények - melyeknek eszmei szerzője a későbbi radikális liberális 
elnök Beníto Juárez volt - leváltották a hadsereg konzervatívabb vezetőit, korlátozták az 
egyházi tulajdont és bevezették a véleményszabadságot.146 Terveikben szerepelt ezeken kívül 
az infrastruktúra fejlesztése, iparfejlesztés, az egyház és a hadsereg előjogainak eltörlése, világi 
oktatás, az egyházi javak teljes államosítása és az egyházi befolyás csökkentése, hadseregreform, 
a bevándorlás ösztönzése, a polgári szabadságjogok kiterjesztése, adóreform, az államapparátus 
csökkentése, és egy Nemzeti Gárda életre hívása is.147

A liberális reforma-periódus idején született első témánkba vágó tudósítás megállapítása 
szerint Mexikóban igen zavaros a helyzet.148 Pedig Comonfort elnök liberális programja „a 
szorgalmas emberek” számára reményt kelt a cikk szerint. Például az elnök azon intézkedésére 
gondolnak, amely ösztönözte a bevándorlást, főleg az európai bevándorlást, enyhítendő a 
szakképzett munkaerő hiányát. Ám „néhány forrófejű katonatiszt” most felkelt az „intelligens 
államférfi” politikája ellen, utal a cikk a reformtörekvések elleni konzervatív mozgolódásra. Az 
egyik konzervatív vezért a cikk „banditának” nevezi.149 Az írás egyértelműen a liberális elnök 
mellett tette le a voksát. Ennek oka - amelyre már az eddigiek is utaltak - világosan lelepleződik 
az írás befejező részében. Itt ugyanis Comonfront intézkedéseit a szerző gyakorlatilag aszerint 
nevezi „értelmesnek” és „liberálisnak”, hogy azok az USA érdekeit szolgálják, vagy nem. Kiemeli 
és dicséri például a kaliforniai vámok csökkentését, vagy az (északkal kapcsolatos) útlevél-
ellenőrzés eltörlését. Az angolszász terjeszkedést indokoló fekete legenda sztereotipizálása sem 
hiányozhat az okfejtésből. A cikk ugyanis Mexikó sikertelenségét nagyrészt azzal indokolja, 
hogy Mexikóból hiányzik a „jenki nemzet vállalkozói kedve”.150 Ám szerinte pont ezen segíthet 
az elnök egyik méltatott terve: a külföldiek bevándoroltatása.

A forrongó Mexikó gondjait azonban sem a liberális reformok, sem a „jenkik” bevándorlása 
nem tudta megoldani. Éppen emiatt tört ki - ahogyan már említettük - 1858-ban a 

144  Horváth 1996, 12. 
145  Horváth 1996, 12. 
146  Horváth 1996, 12. 
147  Anderle 1998, 103. 
148  Affairs in Mexico 1856. május 3.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9804E6DA133DE034BC4B53DFB366838D649FDE
149  Affairs in Mexico 1856. május 3.
150  Affairs in Mexico 1856. május 3.
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reformháború. Az eseményeket a NYT sem hagyta kommentár nélkül. Már érintettük, miket 
írtak az idegen intervenció és az USA viszonyával kapcsolatban ezekben az években. Most 
vizsgáljuk meg, hogyan hatott a fekete legenda ezekre a cikkekre! A lap információi szerint 
a franciák háborút készülnek kirobbantani Mexikó ellen a britek, a spanyolok és a mexikói 
klérus támogatásával.151 A szokásos recept szerint a cikk érvelését a fekete legendából merített 
sztereotípiával színezi, amikor az irigységet a mexikói nép „természetes tulajdonságának” 
nevezi.152 Fontos azonban megjegyezni, hogy - minden előítéletessége ellenére - az írás lényegi 
része pontosan megjósolja a londoni egyezmény országainak mexikói intervencióját, annak 
bekövetkezése előtt három évvel! A kolonialista törekvések mögött azonban nem csupán 
nagyhatalmi érdekeket sejtet, de külön kiemeli a franciák és spanyolok katolikus, tehát a lap 
szerint abszolutizmusra, maradiságra hajló karakterét. Az újság ezt ahol lehet, hangsúlyozza. 
Jó alkalom erre a spanyol gyarmatbirodalomról egy francia lap által megírt cikk is, amely 
pozitívan szól a hispán államról, és annak gyarmati igazgatásáról. A New York Times szerint a 
gazdasági fellendülés nem érv a spanyol uralom mellett, hiszen az nem ellensúlyozza a szabadság 
hiányát.153 Összességében - a lap szerint - a monarchia és a gyarmati uralom jobban illik „Párizs 
militarista légköréhez, mint az angol-szász faj elveihez, amit szabadságnak nevezünk”154. A cikk 
szerint lehet azzal érvelni - ahogyan a francia eredeti írás teszi - , hogy a spanyol uralom alatt 
maradt területek most esetleg gazdagabbak, mint Mexikó. Azt is lehet mondani, hogy mivel az 
európaiak általában idegenkednek a köztársasági kormányformától, ez igaz lehet Mexikóra is. 
Mindezek ellenére azonban esélyt kellene adni a latin-amerikai államnak is, hogy kipróbáljon 
egy USA-hoz hasonló államformát.155 Ha pedig nem akarja kipróbálni, akkor ki kell vele 
próbáltatni azt, sőt lehetőleg be is kell az Egyesült Államokba olvasztani, tehetjük hozzá mi, a 
lap és az amerikai politika egyes képviselőinek itt ki nem mondott véleményét. 

A NYT - ahogyan azt már láthattuk - szeretett az európai intervenció rémével riogatni, 
már jóval annak bekövetkezése előtt is. Amikor az európai nagyhatalmak valóban támadást 
indítottak Mexikóval szemben, azt a lap természetesen nem hagyta kommentár nélkül. 1861-
ben foglalkozik az eseménnyel, először egy augusztusi cikkben.156 A lap jól látja, hogy ezek 
az intervenciós erők a konzervatív tábort támogatják. Ezt azonban kicsit túldimenzionálják 
a lap írói, és fűszerezték a fekete legendával: már évekkel az intervenció valós kezdete előtt 
katonai beavatkozást emlegetnek. Ezen kívül a konzervatívokat igyekeznek úgy beállítani, hogy 
nem csupán érdekszövetségben állnak az európai hatalmakkal (ahogyan a liberálisok az USA-
val!), hanem azok ügynökei, képviselői. Az egyik cikk egyenesen odáig megy, hogy kijelenti: a 
konzervatívok által elnökké kikiáltott Zuloaga erőit spanyol tisztek képezték, sőt spanyol zászló 
alatt vonulnak.157 Ugyanígy a túlzások és a propaganda tárgykörébe tartozik az, amikor arról 
írnak, hogy a konzervatívok célja a spanyol abszolutizmus és monarchia, tehát Új-Spanyolország 
visszaállítása lenne.158 A konzervatívok valóban monarchikus kormányformát fognak létrehozni, 

151  Important from Mexico 1858. augusztus 16.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F0DE4D61331EE34BC4E52DFBE668383649FDE
152  Important from Mexico 1858. augusztus 16.
153  French patronage of Mexico 1859 január 7.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00D1EFC3D5D12738DDDAE0894D9405B8989F0D3
154  French patronage of Mexico 1859 január 7.
155  French patronage of Mexico 1859 január 7.
156  Affairs in Mexico 1861. július 18.:
http://www.nytimes.com/1861/07/18/news/affairs-in-mexico.html
157  Events in Mexico 1861. október 31.:
http://www.nytimes.com/1861/10/31/news/events-in-mexico.html
158  Events in Mexico 1861. október 31.
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és valóban európai támogatással fogják ezt tenni, de ez korántsem lesz abszolút monarchia, és 
még kevésbé lesz spanyol gyarmat. A lap, összhangban a fekete legendával, a spanyolok 1861-
es intervencióban való részvétele mögött a Katolikus Egyház mesterkedéseit látja. Szerintük 
a spanyolok célja saját uralmuk és az abszolutizmus visszaállítása, de ez valójában az Egyház 
érdeke. A franciák aktivizálódásának okai a cikk szerint „bizonytalanok” (láttuk, hogy ez 
mekkora tévedés!), ezért a NYT ezt is Franciaország katolikus voltához kapcsolja.159 (Jellemző 
azonban, hogy az angolok jelenlétének okát a brit állampolgárokon esett sérelmekben keresi, 
részben legitimizálva ezzel az angolszász állam lépéseit!160) 

A NYT jól látja, hogy koalíció formálódik az USA ellen (is). Azonban a lap rá jellemző 
módon ismét szimpátiával fordul a britek felé, és felteszi a kérdést: vajon ők is részt vennének-e 
ebben a szövetségben, amikor nekik egészen biztosan nem érdekük egy „katolikus birodalom” 
újjáéledése?161 Mindig fontos rámutatni, hogy a lap a britek pozícióját nem nagyhatalmi, hanem 
ideológiai, sőt vallási alapon elemzi. Több alkalommal is csodálkozik a katonai intervencióban 
való angol részvételén. Nem veszi figyelembe annak nagyhatalmi érdekeit, amikor pedig 
helyesen mutat rá, hogy a briteknek nem érdekük a spanyolok, vagy a franciák erősödése, akkor 
ezt nem a valódi, geopolitikai okokkal magyarázza, hanem azzal, hogy a britek protestánsok, 
a másik két hatalom pedig katolikus. Annyit azért megjegyez, hogy a briteknek akár érdekük 
is lehet Mexikó francia megszállása, hiszen ez a riválisukat, az USA-t gyengíti, de még így is 
furcsa, hogy „minden becsületüket” sutba dobva beállnak a „birodalmi összeesküvés” mögé.162 
A katolikus birodalmak „cselszövésén” nem lepődik meg, sőt szerinte a franciák már régóta 
főkolomposok az USA belügyeibe (!) való beleszólásban.163 Ezt a mondatot fontos kiemelni, 
hiszen ez a kiszólás legalábbis utal arra: Mexikót, az USA „hátsó udvarát”, a NYT belügynek 
tekinti! A spanyolok részvétele sem különös neki, hiszen katolikus uralkodóként, a spanyol 
királynő (Izabella) természetes, hogy támogatja a „klerikális pártot” és a katolikus vallás 
erősödését.164 Az egyik cikk felveti annak a lehetőségét is, hogy a spanyolok az intervenciótól és 
Miksa hatalomra kerülésétől várnák saját gyarmati uralmuk visszaállítását Mexikóban.165 Egy 
másik cikk is előhúzza a „katolikus-kártytát”: hiszen szerinte az idegen támadást a katolikus 
hatalmak támogatták, leginkább a spanyolok. Ennek motivációja a „latin faj” újbóli hatalomra 
jutása volt Mexikóban.166 Ám a cikk szerint az amerikai nép nem fogja engedni egy szomszédos 
ország „megrontását”! Ilyen gazdag területek elvétele egy amerikai köztársaságtól fel fogja 
háborítani őket. A polgárháború a cikk szerint nem ölte még ki az amerikai érzést az egész 
népből, így a déliek is fel lesznek háborodva, ha majd újra az Uinió részei lesznek! Érdekes 
elszólás, hogy a cikk itt a legnagyobb sérelemnek az „értékes földek” elvételét tekinti, hiszen 
- ahogyan ezt már több cikk esetében is kimutattuk - az amerikaiaknak is fájt a foga ezekre 
a területekre. Ennek az írásnak a zárása nyíltan rávilágít erre. Elejt egy olyan megjegyzést, 
miszerint Miksa amerikai telepeseket akar hívni Mexikóba. A cikk úgy véli: ezzel a Császárság 
saját bukását sietteti, valamint egy „amerikai köztársaság” létrejöttét Mexikóban!167

159  Events in Mexico 1861. október 31.
160  The European Expedition against Mexico The Claims if France and England 1861. december 4.:
http://www.nytimes.com/1861/12/04/news/the-european-expedition-against-mexico-the-claims-of-france-and-

england.html
161  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
162  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
163  The Mexican Empire New Developments of French Policy 1863. július 28.
164  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
165  Maximilian’s Acceptance of the Mexican Crown 1863 szeptember 2.
166  The Spoiliation of Mexico by the French Emperor 1865. január 28.
167  The Spoiliation of Mexico by the French Emperor 1865. január 28.
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Ellenpontként ide kívánkozik egy igen érdekes írás, amely lényegében a lapban eddig kifejtett 
nézetekre reagál.168 A cikk írója nem csodálkozik azon, hogy az USA-beli újságírók pontatlanok 
a mexikói hírek közlésében, abból kiindulva ahogyan általában írnak Mexikóról. Azt azonban 
mégis elképesztőnek tartja, hogy egy mexikóvárosi tudósító hamisan tájékoztatja a NYT-t. 
Egy, a latin-maerikai országban működő bank nép általi megostromlásáról ír a lap. A hír pedig 
a most elemzett cikk szerint hamis. Jó lenne tehát, ha nem pletykákra építene a lap, véli az 
írás szerzője.169 Rontják ugyanis a mexikói pénzrendszer jó hírét az ilyen cikkek. Valamint 
hihetetlen brutalitással támadják „a legkülönbözőbb magánérdeket” is, amikor az állítólagos 
ostrom alatti sérülésekről írnak. Jelen írás a NYT szemére veti, hogy Mexikó ismerete nélkül 
akar az országról írni.170 A lapban - tehetjük hozzá - szinte ez az egyetlen cikk, amely Mexikóról 
a fekete legenda és a Monroe-elv vezérelte, vagy egyéb előítéletek nélkül ír...kár, hogy ez csupán 
átvétel egy mexikói lapból! 

Konklúzió

Összegzésként elmondatjuk, hogy a New York Times véleménye Mexikó kérdésében sokat 
változott, de mindent egybevetve a vizsgált 16 év egésze alatt egységes képet mutat. Az koherenciát 
abban véljük felfedezni, hogy a lap mindvégig az USA-beli, tehát „amerikai” értékek és érdekek 
mentén tekint déli szomszédjára. Így az elsődleges szempont mindig az USA erősödése, és 
állampolgárainak védelme. Utóbbit azonban sokszor használja egyszerű ürügyként, eszközként 
arra, hogy az USA beavatkozását sürgesse Mexikóban. A NYT mindvégig az Egyesült Államok 
belügyeként kezeli Mexikót, és minden feszült helyzetben beavatkozásra szólítja fel az „északi 
kolosszust”. A mexikói politikai élet szereplőit az alapján ítéli meg, hogy azok mennyire 
az USA érdekei és értékvilága alapján kormányoznak. Mindezek miatt a liberálisokkal, 
leginkább Juárez elnökkel szimpatizál, ám válságos helyzetekben hajlamos a mexikói pártokat 
egyformának, de legalábbis egyformán rossznak ítélni. A fekete legenda alapján a mexikói népre 
mindvégig hasznavehetetlen, lusta, és önmaguk kormányzására képtelen emberekként tekint. 
Éppen emiatt tartja szükségesnek a Mexikó feletti északi gyámkodást. Észre kell venni, hogy az 
USA érdekeinek és értékeinek képviselete nem mond ellent egymásnak, hanem ezek egyazon 
éremnek két oldalát jelentik. A lap őszintén hiszi, hogy Mexikót nyugati típusú demokráciává 
kell alakítani. Őszintén hiszi viszont azt is, hogy ennek egyetlen módja, ha az USA egyfajta 
atyáskodó ellenőrzést gyakorol a latin-amerikai állam felett. Természetesen amerikaiként a 
Times képviseli az USA érdekeit. Tehát a Mexikó feletti gyámkodás által az USA-nak jutó 
gazdasági előnyöket igenli, ám ezeket mintegy járulékos dolognak tartja. A „tehetséges” és 
„jóságos” angolszász amerikai irányít, az „együgyű” mexikói pedig engedelmeskedik, és 
dolgozik. A munka gyümölcseit pedig mindenki élvezheti, egészen addig amíg a mexikói el 
nem tanulja az északi életmódot. Így foglalható össze a Times vélekedése. Ebbe az „idilli” 
képbe csak az európai hatalmak rondíthatnak bele, akiknek minden beavatkozási kísérletét el 
kel hárítani a lap által dogmának megtett Monroe-elv értelmében. A nagyhatalmak pedig nem, 
vagy nem csak érdekeik képviselőiként, hanem a civilizációs harc szereplőiként, a „kiválasztott” 
angolszász, észak-amerikai mentalitás ellenpólusaként jelennek meg. A franciák és spanyolok 
is a fekete legenda megtestesítői, ám ők közel sem olyan jámborak, mint a mexikóiak. Ezek 
az államok hatalomvágyóak, erőszakosak, és a”latin fajra” jellemző katolikus abszolutizmusba 

168  Mexico: and error corrected 1866. szeptember 10.:
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9F02E1D7133DE53BBC4852DFBF66838D679FDE
169  Mexico: and error corrected 1866. szeptember 10.
170  Mexico: and error corrected 1866. szeptember 10.
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akarják visszarántani Mexikót. A britek pedig kulturális karakterük ellenére, érthetetlen módon 
kollaborálnak velük. 

Fontos azonban rámutatni arra is, miben változott a lap véleménye. A NYT kezdetben 
csupán az európai intervenció elleni és az amerikai érdekek melletti beavatkozást pártolta 
Mexikóban, az ország státuszával nem foglalkozott behatóan. Később az annexió pártjára 
állt. Úgy gondolta, hogy a fentebb vázolt idilli képet úgy lehet a legjobban megvalósítani, ha 
Mexikó az USA részévé válik. Ez a felfogás a „Shall we have Mexico!” című írásban csúcsosodik 
ki. Később azonban ez az álláspont ismét megváltozott. Az előbbi cikk ellenpontjaként jelenik 
meg a „Can Mexico be Americanized?” címet viselő írás, amelyben a lap hivatalosan is feladja 
az annexió elvét. A NYT ugyanis ekkor már úgy látta, hogy Mexikó forró klímája és a mexikói 
nemzet karaktere miatt alkalmatlan az „amerikanizálására”. Innentől csupán a demokratikus, 
alkotmányos köztársaság, mint államforma fenntartását tartja célnak a lap Mexikó esetében. 
Emellett fontosnak tartja az európai befolyás megszüntetését, annak észak-amerikai befolyással 
való helyettesítését is. Végül a lap tehát eljutott a Henry Cabot Lodge által a 19. század végén 
meghatározott republikánus politikai alapvetéshez. Eszerint elhibázott a Demokrata Párt 
nyakló nélküli annexiós politikája. Ehelyett az USA-nak konszolidálnia kell eddig megszerzett, 
vagy befolyása alá vont területeit, illetve csak józan határokon belül kell terjeszkednie („De a 
Rio Grandétől a Jeges-tengerig csak egy zászló legyen, és egy ország.”171). Ehelyett Amerikában 
és a csendes-óceáni térségben ki kell terjesztenie gazdasági befolyását (pl. nicaraguai csatorna), 
és így kell nagyobb hatalomhoz jutnia.172

A lap ekkor sem adja fel azt a gondolatot, hogy az USA-nak befolyást kell gyakorolnia 
Mexikó felett, és, hogy ez mindkét félnek előnyös. A New York Times végig fenntartja tehát 
tételét, amit így lehetne összefoglalni: Ami jó Amerikának, az jó mindenkinek! 

Mindezekre azért volt fontos rámutatni, mert ez az eszme az amerikai gondolkodásból a 
mai napig nem veszett ki, sőt egyre erősebb. Az amerikai érdekek és értékek összjátékának a 
lapban bemutatott ideológiája a mai napig meghatározó külpolitikai vezérfonal az USA-ban. 
Kis túlzással, de amiket a New York Times akkor leírt Mexikóról, a Világ bármely államáról 
leírhatná akár ma is. A kifejezések, a csomagolás változott, de a tartalom ugyanaz maradt. Az 
USA ma is gyakorolja a „demokráciaexportot”, és aggasztó módon próbálja a világ minden 
országára ráerőltetni saját politikai és társadalmi rendszerét. Nincs úja a nap alatt, de nem ártana, 
ha egyes amerikaiak fel mernék maguknak tenni a kérdést világviszonylatban, melyet a New 
York Times fel mert magának tenni Mexikó viszonylatában: Can the World be Americanized?

171  Bődy 2001, 257. 
172  Bődy 2001, 257. 
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