
ősi vulkánok és ú j gondolatok földje 

Ha valaki nagyon magasból, űrhajó
ból vagy mondjuk csak egy lökhajtásos 
repülőgépből letekint Mexikóra, mintha 
egy hatalmas tölcsért látna. Tűzhányók
kal teletűzdelt hegyláncok húzódnak vé
gig ezen a tölcséren, melynek felső 
harmada félsivatagos, száraz magaslat, 
lenn, délen pedig buja, trópusi erdő
ség. Ez a földrajzi sokrétűség azonban 
nemcsak észak—déli irányban mutat
kozik, de szinte az ország egész hosz-
szában. Háromféle talaj van itt egymás 
tőszomszédságában: a „tierras humedas" 
(állandó csapadékkal ellátott terület), a 
„tierras de riego" (csak öntözéssel mű
velhető) és végül a „tierras de temporal" 
(ahol a termés az alkalomszerűen hul
ló esőktől függ). Mindez együttvéve sem 
több, mint 23-24 millió hektár. 

Luis Echeverría Alvarez mexikói el
nök Új világrendért című könyve* szin
te kényszeríti olvasóját, hogy egy pil
lantást vessen Mexikó térképére. Nem 
kevésbé tanulságos áttekinteni a könyv
ben foglalt beszédek társadalmi-gazda
sági vonatkozásainak előzményeit. 

Ehhez szükséges visszatérni Mexikó 
mezőgazdasági problémáira. 1915-től 
1950-ig nem kevesebb, mint 37 millió 
hektár földet osztottak ki, Egyedül La-
zaro Cardenas elnöksége idején 20 mil
liót, de ennek csak egynegyede művel
hető. A víz jelentőségét Mexikóban mi 
sem jellemzi jobban, mint az, hogy 
Aleman elnök már 1920-ban külön víz
ügyi minisztériumot létesített. A nagy
birtok megmaradt a terület 40 száza
lékának, részben magánbirtok, részben 
„ejido" (közbirtokosság) formájában. Az 
agrárreform végrehajtásakor, illetve azt 
követően az egykori haciendák öntöző
berendezéseit elhanyagolták, tönkretet
ték. A középbirtok Carranza elnök ide
jétől Camachóig 4 hektárról 47 hektár
ra nőtt, jelezve, hogy belterjes mező
gazdaságra már nem kerülhetett sor. 

A Benito Juarez vezette mexikói for
radalom kirobbanása óta legsűrűbben 
hangoztatott jelszó: a gazdasági függet
lenség. Márpedig ezt kizárólag agrár 
alapon nem lehetett megvalósítani. Car
denas 1938-ban államosította az olajme
zőket, a finomítókat. Ez nem ment si
mán, az amerikai monopoltőke hosszú 
ideig gazdasági megtorlásokkal nehe
zítette a helyzetet, még több baj volt 
Nagy-Britanniával, amely csak 1947-ben 
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állította helyre diplomáciai kapcsolatát 
Mexikóval. Cardenas olajpolitikája nem 
volt az egyedüli lépés az önálló ipar 
felépítése felé. Az 1922-ben alapított 
monterreyi acélműveket 1938-ban kor
szerűsítették, azóta az acéltermelés öt
szörösére nőtt. Fejlesztették a szer
számgépgyártást is a nagy északi szom
széd ellenére, és az Alemant követő 
elnökök (Ruiz Cortinez, Matteos, Diaz 
Ordaz) egyaránt azon voltak, hogy fenn
tartsák és továbbfejlesszék az ipari for
radalom lendületét. 

Mindebből láthatjuk, hogyan alakult 
az elmúlt száz év során a mai Mexikó 
képe. Benito Juarez, a nagy szabad
sághős még az ország politikai szabad
ságáért küzdött; Cardenas és utódai a 
gazdasági reformok útjára léptek. Me
xikó mai elnöke, Luis Echeverría Al
varez ennél is tovább megy. Beszédei
ből kiolvasható az a széles koncepció, 
amely a világ mai gazdasági rendjé
nek újabb és jobb gazdasági szervezé
sével köti össze hazája fejlődését. Mexi
kó ma 60 milliós ország, 2000-re 100 mil
lió lakosa lesz; az elnök ennek tuda
tában fogalmazza meg nézeteit a világ 
jövendő fejlődéséről. Az Egyesült Ál
lamok Kongresszusa előtt tartott beszé
dében nyíltan kifejtette: „Korunk nagy 
kérdései, a béke, a nemzetközi bizton
ság és a fejlődés [...] nem oldhatók meg 
zárt, szűkkörű klubokkal, hanem csak 
a föld e kérdésekben érdekelt minden 
népének részvételével. [...] A politikai 
kolonializmus elleni gyűlölet ma átala
kult a gazdasági kolonializmus elleni 
gyűlöletté. [...] Mert még ma is történ
nek kísérletek, hogy a nemzetközi kap
csolatokat a régi kolonializmus pozíciói
ból rendezzék, holott ezeket régen föl 
kellett volna számolni. [...] A kevésbé 
fejlett népek története nem más, mint 
állandó harc a társadalmi változásokra 
törekvő erők és a fennálló helyzetet 
állandósítani kívánó körök között. [...] 
A nagyhatalmak kezdik már fölismerni 
azt a veszélyt, amelyet ez a helyzet a 
tulajdon biztonságukra jelent; mert ez 
az állapot a szegény nemzeteket szer
vezkedésre készteti törvényes jogaik vé
delmében és azért, hogy sorsukat meg
javítsák [ . . . ] Mexikó osztozik a fejlődő 
népek törekvéseiben; országaink kap
csolata lényegében tükrözi Észak-Ame
rikának a felszabadulásukért küzdő né
pekkel szembeni magatartását." 

Idézzünk néhány mondatot az elnök 
megállapításaiból a Római Klub ösz-



szehívta államfői értekezleten: „Paran
csoló szükségesség a világválságnak új 
értelmezést adni. Elfogadhatatlan, hogy 
csak a legnagyobb és legerősebb álla
mok gazdasági és politikai érveléseit 
tegyük magunkévá, vagyis azokét, akik 
kolonializmusukkal és fölös tékozlásuk-
kal nagy részben hozzájárultak a ma 
már annyira nyugtalanító jelenségekhez. 
Nem tartom jogosnak, hogy a harma
dik világ népei periferikus helyzetük 
fenntartásával fizessék az árát annak 
a prosperitásnak, amelynek egy vagyo
nos társadalom örvend. A harmadik vi 
lágban állandósuló éhínség az imperia
lizmus történelmi következménye. A 
fejlett és fejletlen népek párhuzamos 
létezését megkülönböztető gyarma
tosítás idézte elő. [...] Az előttünk álló 
két évtized legjellegzetesebb jelensége 
a munkanélküliség lesz. Márpedig ez az 
állapot mélyen érinti a harmadik vi 
lágot, s alig hiszem, hogy a bekövet
kező forradalmi robbanásnak a fennálló 
társadalmi alakulatok ellenállhatnak. 
Még van rá idő, bármily kevés is, hogy 
újjászervezzük a nemzetközi kapcsolato
kat, a gazdasági cseremegállapodásokat, 
abból a felismerésből kiindulva, hogy a 
harmadik világ ma már új hatalmat je
lent a történelem színpadán." 

Hasonló gondolatkörben foglalkozik 
Echeverria elnök korunk élelmezési 
problémáival is: „Tíz évvel ezelőtt ki
nyilvánítottam már a FAO keretében, 
hogy a Terra problémáinak tengelyében 
a lakosság növekedése áll. A világ la
kossága a következő 35 év alatt meg
kétszereződik, és a lakosság 45 száza
lékát fiatalság alkotja majd; ilyen kö
rülmények között korunkban túlhaladot
tá vált a régi és új erők közötti kizsák-
mányoltság és egyenlőtlenség állapota. 
Új, vissza nem tartható folyamat indult 
meg a történelemben, a nemzetközi 
kapcsolatok és erőviszonyok gyökeres 
változása. Egyetlen ál lam, egyetlen nép 
— bármily hatalmas legyen is — nem 
képes útját állni ennek a világfolya
matnak, mely a népek és társadalmak 
felszabadulásához vezet. A fogyasztó és 
tékozló társadalom figyelmen kívül 
hagyta az emberiség általános fejlődé
sét. Az éhínséget, mely egész népeket 
sújt, ugyanazzal a hidegvérrel idézték 
elő, amellyel az atombombákat gyártják. 
A gabonafélék és más magvak hússá 
alakítása eredményezte, hogy a húsfo
gyasztásban gazdag országokkal párhu
zamosan más vidékek étkezéséből el
tűnjék a protein. Az éhség láncolata, 
melyben ma emberek százmilliói szen
vednek, a termőföldek tönkretételének, 
az irracionális termelésnek, a gazdasági 
fejletlenségnek s a fehérjék általános 
hiányának a láncolata, ezzel együtt jár 

a gabonamagvak romlása s a világ ga
bonatartalékainak rohamos csökkenése. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy nem 
az éhség láncolata áll a problémák 
élén, hanem a tények egész sora. A lánc 
egyes szemei — az élelmezési és ener
giaválság — nem feledtethetik velünk a 
világegyensúly hiányaiból eredő álta
lános okokat. [...] Éppen ezért e leve 
tiltakozunk az ellen, hogy a gabona
termelő országok az élelmezési hiányt 
stratégiai fegyvernek használják fel. 
Az emberiség általános érdekeivel szem
ben álló effajta magatartás azt jelen
tené, hogy a békét változatlanul az 
imperialista háború alapjaira építe
nénk." 

A továbbiakban Mexikó elnöke rá
mutat arra, hogy „hatalmas földterüle
teket, melyek az éhínség enyhítésére 
szolgálnának, egyes fogyasztási szeszé
lyek kielégítésére használnak; magas 
színvonalú élelmiszerek tűnnek el, hogy 
divatszeszélyeknek tegyenek eleget, há
ziállatok takarmányául szolgálnak egy 
olyan társadalomban, ahol az indivi
dualizmus odáig torzul, hogy az önzést 
erkölcsi értékké emeli." A harmadik 
világ mezőgazdasága termékeit nyomo
rúságos áron exportálta, ezzel is hang
súlyozva a föld ipari országainak jelen
tőségét. A terményeket, ezen országok 
egyedüli kincseit, műtrágya és mező
gazdasági gépek el lenében adta oda. 

Beszéde legvégén félreérthetetlenül 
kimondja: „Az éhínségnek s a termő
föld pusztulásának nem lehet a jelen
kori erőviszonyok strukturális megvál
toztatása nélkül véget vetni. Parancsoló 
szükségesség, hogy az élelmiszerpiacon 
a kereslet és a kínálat ne legyen manő
verező nemzetközi vállalatok vagy 
nyersanyagbörzék közvetítő monopóliu
mainak kezében. Meg kell teremteni a 
proteinek forradalmát, e forradalom 
előfeltételeit. Az ipari államok és a 
harmadik vi lág országai két párhuza
mos tervet kell hogy kidolgozzanak: az 
aktív agrárpotenciál reális mérlegét s 
ezzel egyidejűleg egy közép- és hosszú
távú sürgős munkatervet az egész föld
gömb élelmiszer- és fehérjeszükségle
teinek a felmérésére. [...] Annyi év
század után éhséggel és fejletlenséggel 
küszködő civilizációnk nem tekinthető 
követendő példának azok szemében, 
akik igazságért és egyenlőségért küzde
nek. Az egyenlőség eszméi, melyeken a 
gazdasági és politikai társadalmaknak 
épülniük kellene, nemcsak hogy egy 
differenciált világhoz vezettek, de olyan 
társadalomhoz, mely ma tragikus belső 
ellentmondásokkal küzd. [...] Az éhség, 
ez a legkegyetlenebb emberi szenvedés 
reális kiutak keresésére késztet bennün
ket. [...] Ebben a kérdésben a gazdag 



országok és egyedek felelőssége is na
gyobb. Elsősorban hozzájuk fordulunk. 
Hisszük, hogy az ésszerűség törvényei 
győznek az esztelen önzés felett." 

Echeverría elnök beszédei — még 
ebben a töredékes felmutatásban is — 
világosan jelzik a jelenkori mexikói po
litika nagyvonalú koncepcióját; annak 
felismerését, hogy a világméretű problé
mák (élelmiszerkérdés, energiaellátás) 
megoldására a világ népeinek össze 
kell fogniuk, mert különállóan és elszi
getelten e kérdések meg nem oldhatók. 
A beszédek élénken tükrözik Mexikó, 
ama latin-amerikai ország fejlődését, 
amely mindig élen járt a reformok útján, 
éppúgy, mint a nemzetközi kérdések 
progresszív értelmű megítélésében. Nem 
véletlen, hogy éppen Mexikó az a la
tin-amerikai ország, amely általá
nosan kimondott tilalom ellenére fenn
tartotta diplomáciai kapcsolatait Kubá
val, és azóta is minden haladó szellemű 
kezdeményezést támogat. 

A tanzániai elnök látogatása alkalmá
val mondott beszédében Echeverría így 

összegezte hazája politikáját és köve
tendő útját: „Mexikó jelentős változá
sok időszakát éli. Igyekszik helyrehoz
ni az elkövetett hibákat és azokat a 
gazdasági elveket, melyek egész for
radalmi utunk menetét zavarták. 
[.. .] Egy fejlődő nemzet problémáival 
kell szembenéznünk. Minden lépésünk 
során bizonyos nemzetközi erők hata
lomszomjába és kapzsiságába ütköz
tünk, nemkülönben azokba az erőkbe, 
amelyek itthon, hazánkban is elavult és 
tarthatatlan előjogok fenntartásához ra
gaszkodnak. [...] Mindezen akadályok 
ellenére Mexikó tovább halad. Menet 
közben hajtja végre a szükséges változ
tatásokat a történelem tanulságai a lap
ján és népi intézményei támogatásával." 

Érdemes végigolvasni ezeket a beszé
deket, hogy megismerjük belőlük a La
tin-Amerikában végbemenő változáso
kat. Ez a fiatal, természeti kincsekben 
gazdag földrész a jövő egyik remény
sége. Luis Echeverría elnök Mexikója 
példát mutat, hogyan kell és lehet ezt 
a reménységet valóra váltani. 

Korda István 

Kazinczy Gábor: Az építők emlékére 


