
Magyar Tudomány • 2003/8

Frank Tibor: Roosevelt követe
Budapesten. John F. Montgomery
bizalmas politikai beszélgetései
1934-1941

Az amerikai diplomáciai szolgálatban gyak-
ran neveztek ki üzletembereket külképvise-
letek élére. A megtisztelõ megbízatás elnye-
résének legfontosabb elõfeltételét az jelen-
tette, hogy az illetõ tetemes összeggel
járuljon hozzá az elnökválasztás gyõztesének
kampányához. A módszert mind a demo-
krata, mind a republikánus párt alkalmazta,
tehát nem tehettek egymásnak szemrehá-
nyást, ha netalán hasznavehetetlen személy
kapott követi vagy nagyköveti posztot. Elõ-
fordult persze, nem is ritkán, hogy a laikus
diplomata bevált és eredményesen mûkö-
dött mind az Egyesült Államok, mind a fogadó
ország javára. John F. Montgomery budapesti
tevékenysége éppen erre szolgáltatott pél-
dát. A magyar fõvárosban 1933–1941 között
képviselte a tengerentúli nagyhatalmat. Ki-
nevezését annak köszönhette, hogy a tej-
iparban szerzett vagyonából nagyvonalúan
áldozott az 1930-as években a demokrata
párt kongresszusi és Franklin Delano Roose-
velt elnökválasztási hadjárataira.

Montgomery kritikus esztendõket töltött
Magyarországon. Éppen azokat az éveket
élte itt át, amelyekben a magyar külpolitika
mindinkább betagolódott a fasiszta nagyha-
talmak szövetségi rendszerébe. A követ
1941 márciusában fejezte be küldetését, így
nem volt szemtanúja annak, hogy a követ-
kezõ hónapban Magyarország már fegyvere-
sen is csatlakozott a tengelyhez. Sejtette
azonban, hogy ez lesz a folyamat következ-
ménye. 1940 júniusában így tájékoztatta a
washingtoni külügyminisztériumot: „…
Nyilvánvaló, hogy Magyarország független-
sége mindinkább puszta formaság marad,
ahogyan Dániáé… bármilyen pénzügyi,
gazdasági vagy egyéb nexus Magyarország-

gal óhatatlanul a tengelyhatalmakkal való
viszonyt jelenti.” Az üzletember-diplomata
aggodalommal figyelte a fejleményeket, a
kis ország sorsának semleges, de nem kö-
zömbös szemlélõjeként. Nem elõkelõ ide-
genként élt itt nyolc éven át, és rokonszenvét
távozása után is megõrizte. Baráti érzelmei
olyannyira tartósak maradtak, hogy 1947-
ben Hungary, The Unwilling Satellite, Ma-
gyarország, a vonakodó csatlós címmel
védiratnak is beillõ memoárt írt Magyarország
második világháborús szerepérõl. (A köny-
vet 1993-ban a Zrínyi Kiadó jelentette meg
magyar fordításban, és már elõkészületben
van új kiadása.)

Az emlékiraton kívül Montgomery tete-
mes, mindezideig ismeretlen és publikálatlan
szellemi örökséget hagyott maga után dip-
lomáciai szolgálata idejébõl. Ezt Frank Tibor
történész, az ELTE Bölcsészettudományi
Karának professzora tárta fel vérbeli kutatóra
valló erudícióval, szívóssággal és csupán a
bátraknak kijáró szerencsével. Így lelte meg
szorgos nyomozás után az egykori követ
családját és bukkant rá a kincsesbányára, a
meglepõen gazdag iratanyagra és naplóra.

Követjelentései, a beszélgetéseirõl nyom-
ban a konverzáció után tollba mondott számos
pro memoria, terjedelmes levelezése, napló-
ja, mintegy hétszáz állandó ebéd-, tea-, vacso-
ra- és hangversenyvendégének és házastár-
saiknak adatait tartalmazó, személyesen ké-
szített ki kicsoda-szerû protokoll- listája arról
tanúskodnak, hogy Montgomery milyen lelki-
ismeretes  hivatalnok volt. S ami talán hiány-
zott a diplomata-képzettségben, tapasztalat-
ban és talentumban, azt az üzleti világban
megszokott precíz ügyvezetéssel pótolta.
„Nem volt eredeti elme, tisztelte a hagyo-
mányt, a szokásokat, az elõírásokat, a hivatalt,
s pedantériával határos aggályos mûgonddal
végezte munkája hivatali, szervezési, mene-
dzselési részét. Budapesten jó diplomata vált
belõle.” – jellemzi õt plasztikus és találó tö-
mörséggel Frank Tibor.
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Egy követ tevékenységének sikere elsõ-
sorban a tájékozottságán múlik – mit tud meg
állomáshelye politikai, gazdasági, társadalmi
viszonyairól, hozzájut-e kulisszatitkokhoz,
járatos-e a legfrissebb pletykákban. A jólérte-
sültség nyitja pedig az, hogy mennyire mé-
lyen ágyazódik be az uralkodó elitbe, milyen
mértékben van otthon a „jó társaságban”.
Nos, a két világháború közötti idõben kevés
olyan diplomata tevékenykedett a magyar
fõvárosban, aki Montgomeryhez hasonló
kapcsolatrendszerrel bírt.

Ezt bizonyítja az a száznyolcvankét bizal-
mas politikai beszélgetés (1934. október 29.
és 1941. február 13. között), amelyek szöve-
gét Frank Tibor éles szemû lényeglátással
emelte ki a hagyaték tömkelegébõl. A követ
hivatásából következõen számos alkalommal
tárgyalt a magyar külügyi vezetés mértékadó
személyiségeivel, Kánya Kálmánnal, Apor
Gáborral, Bessenyey Györggyel és Vörnle Já-
nossal. A miniszterelnökök közül legtöbbször
Teleki Pállal találkozott. Nyilván nem a vélet-
lennek tudható be, hogy mindössze egyetlen
kurta Gömbös-beszélgetést jegyzett fel. Pe-
dig missziófõnöki mûködésébõl három esz-
tendõ egybeesett Gömbös miniszterelnök-
ségével. Annál több ízben folytatott eszme-
cserét Eckhardt Tiborral, az ellenzéki kisgaz-
davezérrel, aki mindinkább az egyoldalú
német orientációt elutasító angolszászbarát
irányzat egyik hangadó politikusává vált.

A nagy élményt Horthy Miklóssal való
találkozásai jelentették számára . Kifejezetten
imponált neki a kormányzó, és lenyûgözte –
Frank Tibor szavaival – „katonás fellépése,
lefegyverzõ kedélye, ellenállhatatlan charme-
ja. Élete végéig úgy emlékezett rá, «nagyon
remek valaki és nagyon csodálatos ember».

Mind az államfõvel, mind a politikusokkal
és a diplomatatársakkal folytatott beszélge-
tések új és fontos forrásai a korabeli magyar-
országi szellemi miliõnek, a jellegzetes gon-
dolkodás- és szemléletmódoknak. Frank
Tibor önálló biográfiának is beillõ bevezetõ
tanulmányában mélyreható empátiával
mesteri korrajzát adja „egy amerikai követ
magyar világá”-nak és Montgomery szemé-
lyiségének. Feltérképezi a diplomata kör-
nyezetét és kapcsolatait a követségi beosz-
tottjaitól a társas életén át az informátorokig
és a publicistákig. Ily módon kulcsot ad a
beszélgetések megértéséhez, a vélemé-
nyek értelmezéséhez és esetenként dekó-
dolásához.

Frank Tibor korántsem kritikátlan hõsé-
vel szemben. Szóvá teszi szalon-antiszemitiz-
musát, és rámutat arra, hogy Montgomery
„mintha nem ébredt volna idõben tudatára,
hogy ami koronként «csupán» társasági szelle-
mességnek számított, abból idõközben élet-
veszélyes ideológia, hamarosan pedig vé-
rengzõ politika lett”. Úgyszintén bírálja naiv
rajongását Horthy iránt, vakságát, amely el-
fedte elõtte  a kormányzó uralmának autori-
ter vonásait.

A kötetet hasznos információkat tartal-
mazó függelék egészíti ki a jegyzet- és szak-
irodalmi apparátuson kívül alapos kronoló-
giával, a gyakrabban szereplõ személyek élet-
rajzi adataival és a budapesti diplomáciai kép-
viseletek vezetõinek listájával. (Frank Tibor:
Roosevelt követe Budapesten. John F. Mont-
gomery bizalmas politikai beszélgetései
1934-1941. Corvina, Budapest, p., 2002,
351 p.).

Sipos Péter
az MTA doktora, egyetemi tanár (BKÁE)

Tibor Fényes:
Structure of Atomic Nuclei
A könyv az atommag kis gerjesztési energiá-
kon megfigyelhetõ viselkedését, szerkezetét

tárgyalja, az egyedi nívókra felbontható, né-
hány MeV-ig terjedõ tartományban. Kevés
kutatónak adatik meg, hogy kutatási terüle-
térõl monográfiát írjon. A szerzõ a szakma ava-
tott mûvelõje, negyvenéves kutatómunkájá-


