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Herbert C. Pell és Magyarország. Az USA második 
világháború előtt i utolsó követe Magyarországon
Peterecz Zoltán

Magyarország és az Egyesült Államok közvetlen diplomáciai kapcsolatai 1922-
ben kezdődtek meg, amikor Ulysses Grant-Smith néhány hónapig intézte az 
itt eni követségi ügyeket. Őt Theodore Brentano, J. Butler Wright, Nicholas 

Roosevelt, John Flournoy Montgomery és Herbert C. Pell követt ék a sorban egészen 
addig a pillanatig, amikor Magyarország megszakított a a diplomáciai kapcsolatokat, 
majd közvetlen ezután – 1941 decemberében – hadat üzent az Egyesült Államoknak. 
Az előbb említett  személyek Butler kivételével mind politikai kinevezett ek voltak, ami 
nem azt jelenti, hogy nem hozzáértően végezték volna a dolgukat, sőt, igen nagy szak-
értelemről tanúskodott  itt eni hivatali idejük. Mindannyiukra jellemző volt, hogy a kor 
Magyarországáról és magyar társadalmáról hasonlóan vélekedtek. Véleményük szerint 
a magyar politikai elitet nagy részben meghatározta egyfajta feudális gondolkodás és 
világnézet mindamellett , hogy általános igazság volt, hogy a magyarok lelkes naciona-
listák, és revizionista álláspontot képviselnek. Az 1930-as években az Európában leját-
szódó események hatására Magyarország kezdett  némileg fontosabb szerepet játszani 
az amerikai külpolitika irányítóinak szemében. Habár Roosevelt és Montgomery kö-
vetek magyarországi munkássága és nézetei jól feldolgozott ak és közismertek, Pellről 
szinte alig tudni valamit. Mivel ő foglalta el a követi posztot a jelentőségteljes 1941. év 
nagyobb részében, fontos, hogy megismerjük tevékenységét és gondolatait a majd egy-
éves magyarországi tartózkodása alatt .1

Herbert Claiborne Pell az egyik legprominensebb és leggazdagabb amerikai családba 
született  1884-ben. Gyermekként élvezte mindazt, amit a tizenkilencedik század vége 
felé végbemenő gazdasági fellendülés nyújthatott  neki, de ez nem kényeztett e túlságo-
san el. Már nagyon fi atalon is arra tanított ák, hogy önállóan gondolkodjék és függet-
len legyen, amit később valóban meg is valósított . Érdekelte a történelem és az idegen 
nyelvek; folyékonyan beszélt franciául, ami kedvenc európai nyelve volt, de németül 
és olaszul is jól kommunikált. Komoly nyelvismeretében nem kis szerepe volt annak a 
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ténynek, hogy rengeteget tartózkodott  Európában fi atal éveiben. Az első ilyen utazást 
1895-ben tett e, és élete első harminc évéből majd tízet Európa különböző országaiban 
töltött , így jól megismerte az európai kultúrát és a különböző népek tradíciót és szoká-
sait. Pell konzervatív volt, de ugyanakkor igen érzékeny a társadalmi igazságtalansá-
gokra és kívánatosnak találta, hogy bizonyos társadalmi változások történjenek. Tisz-
tában volt a társadalmi pozíciójából adódó felelősséggel, amit komolyan vett  és egyik 
életrajzírója nem minden indok nélkül nevezte „az utolsó igazi amerikai arisztokratá-
nak”.2 Pellt leginkább talán progresszív politikusként lehetne jellemezni. Gyűlölte az 
üzleti élet tetején ücsörgő pénzéhes és csakis még több profi tra áhítozó üzletembereket 
és bankárokat, ami miatt  sokan saját társadalmi osztályának árulóját látt ák benne, és 
radikálisnak kiáltott ák ki. Mindezek ellenére Pell sok szempontból pont ugyanolyan 
sznob volt, mint akiket utált. Ezen tulajdonsága leginkább az exkluzív magánklubok 
iránti vonzódásában öltött  testet, mert így elkerülhett e, hogy találkoznia kelljen azok-
kal, akik történetesen nem lehett ek tagjai az adott  klubnak. Sokáig bizonytalan volt, 
mihez is kezdjen felnőtt korában. Noha sikerült letennie a külügyminisztériumi alap-
vizsgát, egy nyári kurzushoz már nem fűlt a foga, és inkább Európát választott a ahe-
lyett , hogy kiérdemelt volna valamilyen diplomáciai posztot.

Pell politikai karrierje 1912-ben kezdődött , amikor első politikai hősét, Theodore 
Rooseveltet támogatt a, akit leginkább azonosíthatott  a progresszív eszmerendszerrel. 
Néhány évvel később, 1918-ban beválasztott ák az amerikai képviselőházba demokrata 
színekben, ahol egy ciklust szolgált. Politikai gondolkodását, függetlenül konzervati-
vizmusától, ekkorra már határozott an internacionalistaként lehet jellemezni.3 Eltökél-
ten hitt  valamilyen nemzetközi szervezet felállításában az első világháború után, amely 
majd képes lesz a békét és a rendet fenntartani, és aminek az Egyesült Államok is tagja 
lesz, ezáltal vállalva nagyobb szerepet a világ dolgainak intézésében. Az, hogy kitartott  
emellett  a nemzetköziség mellett , sokba került: kiállása a Népszövetség mellett  és az 
amerikai tagság gondolata népszerűtlenné tett e választói körzetében, és el is vesztett e 
az újraválasztási küzdelmet a képviselői mandátumért.4 1921-ben, korábbi harvardi is-
kolatársának, Franklin Delano Rooseveltnek a segítségével New York állam Demokrata 
Tanácsának elnöke lett  a következő öt évre. Néhány év alatt  felismerte Rooseveltben a 
nagy formátumú politikust, aki sokat tehet és fog is tenni a hazájáért és a nemzetközi 
közösségért. Amikor 1932-ben eljött  Roosevelt ideje, Pell különböző cikkeket és íráso-
kat jelentetett  meg a North American Review-ban, így segítvén őt a maga eszközeivel az 
elnöki székbe. Roosevelt 1936-os újraválasztásakor Pell szintén részt vállalt a kampány-
ból, és innen kezdve igazán aktív politikai életet élt. Hamarosan Roosevelt kinevezte 
Pellt követnek Portugáliába, ahol négy évet töltött , hogy aztán Magyarországon szol-
gáljon 1941-ben. 1943-ban kinevezték az Egyesült Nemzetek Háborús Bűnöket Vizsgáló 
Bizott ságába, amely posztot 1945 januárjáig töltött e be. Élete hátralévő részében távol 
maradt a politikától.5
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Roosevelt azért küldte Pellt Lisszabonba 1937-ben, mert szüksége volt megbízható, 
intelligens és Európát jól ismerő emberekre, akik informálni tudták az európai szituáció 
alakulásáról. Ez része volt Roosevelt külpolitikai módszerének, miszerint nem teljesen 
bízott  meg külügyminisztériumában, és a fontos helyeken szerett e saját embereit tudni, 
akik sokszor egyenesen neki jelentett ek, a külügyminisztérium kiiktatásával. Pell való-
ban jó választás volt. Egész neveltetése, a történelem iránti szeretete, Európa első kézből 
való ismerete olyan tudással ruházta fel, amellyel kevesen rendelkeztek. Nagyon jól 
megértett e az európai nemzetek gondolkodását és a mechanizmusokat, amelyek men-
tén ezek megvalósultak. Előre látt a például az Anschlusst, Csehszlovákia, Jugoszlávia 
és Lengyelország sorsát, megjósolta a Németország és Nagy-Britannia közti leszámo-
lást, és előre tudta, hogy Franco nem fog csatlakozni a háborúhoz. Ezek mellett  hitet 
tett  az amerikai potenciál és az ezzel járó felelősség mellett . Amikor az elnököt annak 
hadihajóprogramjáról támogatt a, Pell a következőket írta: „Épp olyan igazságosan tud-
juk kezelni a hatalmat és erőt, mint bármelyik más nép a történelemben. Kitérnénk hat 
amerikai generáció ideáljának elkerülhetetlen velejárói elől? Nálam senki sem profi tált 
többet ezekből az anyagilag oly meghatározó generációkból, de a fi amnak és minden 
utánam jövő amerikainak a pénzügyi vezetésnél valamivel többet akarok hátrahagyni. 
Az előtt ünk álló korszakban fontosabb lesz, hogy meghatározó tényező legyünk, s nem 
csak a nemzetközi gazdaság motorja.”6 Ezek a gondolatok, e világnézet határozta meg 
Pellt, amikor Európába utazott  mint az Egyesült Államok követe.

Midőn a háború a Pell által megjósolt módon kitört, ő úgy gondolta, Rooseveltnek 
továbbra is az elnöki székben kell maradnia. Ezért akart 1940-ben hazautazni és segí-
teni a második újraválasztási kampányban is, de minden kérés ellenére az elnök el-
lenállt: „Ha ön Lisszabonban marad, az sokkal nagyobb segítség számomra, mint ön 
azt gondolná, és úgy érzem, most a posztján kell maradnia, ami meglátásom szerint a 
jelen körülmények között  a legjobb megfi gyelőállomás, amivel Európában rendelke-
zünk.”7 Portugália valóban az egyik legértékesebb helyszín lett  a háborús Európában, 
ahol minden ország információgyűjtést folytatott . Pell és gazdag tapasztalatai Európát 
illetően sokkal fontosabbak voltak Roosevelt számára, mint néhány kortesbeszéd, amit 
Pell az Egyesült Államokban tarthatott  volna.

Mégis, 1941 elején az elnök olyan új állomáshelyre küldte Pellt, amelyik számos 
szempontból sokkal izgalmasabb volt, és nagyobb kihívást jelentett : Magyarország-
ra. Addigra nyilvánvalóvá vált, hogy Európán belül semmi sem képes feltartóztatni 
a német hadsereget. A legtöbb, amit egy ország képes volt elérni, az Nagy-Britannia 
keserű-édes sikere volt 1940 őszén. Következésképpen a kisebb kelet-európai országok 
szerepe felértékelődött , köztük Magyarországé is. A nagyjából független ország szoros 
kapcsolatban volt Németországgal, és csatlakozott  a Háromhatalmi Egyezményhez, így 
érthető volt, hogy a korábbinál jobban fi gyelt rá az Egyesült Államok.
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Magyarország több szempontból is megkülönböztetett  helyzetben volt, és Ameri-
kához fűződő viszonya jónak volt mondható. Először is ott  volt Trianon kérdése. Az 
Egyesült Államok, habár nem volt aláírója a nagyon szigorú békeszerződésnek, még-
is tartozott  némi felelőséggel a végeredményért, hiszen nem használta ki súlyát egy 
igazságosabb megegyezésért az első világháború után. Az irredentizmus aztán a két 
világháború közti magyar politika meghatározójává vált és az utolsó néhány év egy-
értelművé tett e, hogy Magyarország – Németország árnyékában – mindent megtesz 
elveszített  területei minél nagyobb részének visszaszerzéséért. Az 1938-as és 1940-es 
bécsi döntések már előre jelezték Magyarország második világháborús szerepét, az 
Egyesült Államok mégis remélte, hogy Magyarország semleges maradhat a harcokban. 
Így Magyarország jól ismert német orientációjának és a tengelyhatalmakhoz való 1940. 
novemberi csatlakozása ellenére élvezte Amerika jóindulatát. Ez részben annak volt 
köszönhető, hogy a heves revizionista törekvések ellenére az ország stabilitást jelentett  
az amúgy meglehetősen bizonytalan régióban, amit az amerikaiak mindig nagyra ér-
tékeltek. Az amerikai elnök részvétt áviratot küldött  Horthynak, amikor annak lánya, 
Paulett e meghalt 1940-ben, és a külügyminisztérium is hasonlóan cselekedett  Teleki Pál 
öngyilkossága után, a következő év tavaszán.8 Másfelől az első világháború óta eltelt 
években az Egyesült Államok imázsa és presztízse igencsak felértékelődött  hazánkban, 
amit elősegített  olyan amerikaiak itt eni tevékenysége, mint Harry Hill Bandholtz tá-
bornok,9 Jeremiah Smith, Jr.10 vagy Royall Tyler, akik közismertek voltak a kor magyar 
emberének számára, és nagyon nagy népszerűségnek örvendtek.

Egy „nehéz, de nem kényelmetlen” utazás után a háborús Európán keresztül, 
Herbert Pell késő áprilisban érkezett  meg Budapestre, és gyorsan meg is köszönte 
Rooseveltnek, hogy „ilyen érdekes posztra és elragadó városba küldött ”.11 Majd egy 
hónapot kellett  viszont várnia megbízó levelére. Ez részben a külügyminisztérium Ma-
gyarországhoz való hozzáállásából adódott , amiért azt szoros viszony fűzte Németor-
szághoz, részben pedig a Pell iránt érzett  ellenszenvből, akit Roosevelt embereként kí-
vülállónak és megbízhatatlan amatőrnek tartott ak.12 Végül csak 1941. május 19-én tudta 
bemutatni a szükséges papírokat Horthynak, akivel amúgy remek kapcsolatba került, 
és barátság alakult ki a két férfi  között . Pell számos pozitív tulajdonságot fedezett  fel 
Horthyban, és amikor egy magyar–olasz vízilabda-mérkőzés alatt  Horthy ott hagyta az 
olasz nagykövetet, és átült Pellhez, az amerikai fürdött  a boldogságban.13 Később úgy 
jellemezte Horthyt, mint akit „mindenhol őszinte és magyar patriótaként tisztelnek, aki 
megteszi, amit tud, hogy megőrizze hazája méltóságát és függetlenségét”.14

Egyik első jelentésében Pell két pontot hangsúlyozott . Az első, ami aztán állandó 
maradt mindvégig, a magyar többség németellenessége és az egyre jobban érezhető né-
met befolyás elleni iszony volt. Pell viszont hamar megérezte, hogy komoly ellenállásra 
nincs esély: „[A magyarok nem szeretik] az ország német dominanciáját, de úgy érzik, 
nincs semmi, amit tehetnének ezzel kapcsolatban.”15 A másik pont, ami viszont később 
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változáson ment át, az volt, hogy amit Európában látott , arról győzte meg, hogy a német 
hadsereg nagyon jó állapotban van, és csak hosszú idő elteltével lehet majd megállítani. 
A németek látszólagos „abszolút legyőzhetetlensége” Pellt a jövőt illetően a szokott nál 
talán pesszimistább gondolatra vezett e: „kifáradásuk sokára fog bekövetkezni és egész 
Európa kimerülését fogja jelenteni, és a civilizáció elpusztítását.”16

Robusztus alkatával, a technika legújabb vívmányát bemutató Buick gépkocsĳ ával, 
barátságos természetével és amerikai mivoltával Pell könnyen észrevehető, és hamaro-
san Budapest közkedvelt fi gurája lett . A németek természetesen nem szívlelték népsze-
rűségét, és kémkedni kezdtek utána. Felbérelték egy takarítónő szolgálatait a Ritzben, 
ahol Pell lakott . Ez a nő megtalálta a Pell és az elnök, illetve Pell és az amerikai külügy-
minisztérium között i levelezést, és amikor Pellék távol voltak, beengedett  egy német 
ügynököt, hogy az lefényképezze az iratokat. A levelek azonban nem valósított ák meg 
a hozzájuk fűzött  reményeket. Amint egy német memorandum megjegyezte: „A máig 
megkapott  Pell-anyag gondos vizsgálata után a külügyminisztérium sajnálatt al állapít-
ja meg, hogy a levelek […] semmi érdekeset nem tartalmaznak […] kivéve a nemzeti 
szocializmus és fasizmus ideológiájának kategorikus tagadását, [ezért] nem tűnik taná-
csosnak a birodalom külügyminiszterének tudomására hozni őket.”17 Ilyen értelemben, 
a Pell utáni német kémkedés kudarcba fulladt.

Tagadhatatlan, hogy Pell kedvelte a magyarokat és Magyarországot. Ilyen irányú ér-
zelmeit főleg az általa tapasztalható magyarországi németellenesség táplálta. A sokszor 
látványos tett ek a szuverenitás fenntartására arról győzték meg Pellt, hogy a budapesti 
amerikai követséget nyitva kell tartani, mert számos magyarnak ez jelenti a reményt. 
Mint megfogalmazta, „a németek által ellenőrzött  összes ország közül a budapesti poszt 
élvezi a legnagyobb függetlenséget, és ett ől remélhetünk leginkább felénk való közele-
dést”.18 Tehát bízott  abban, hogy Magyarország esetleg eltávolodik Németországtól, és 
ebben az esetben nyilvánvalóan az Egyesült Államok felé orientálódik. Pell felismerte 
a magyarok nehéz helyzetét, ami földrajzi helyzetüknek volt köszönhető a nagyhatal-
mi konstellációban. Ennek megfelelően tájékoztatt a is Rooseveltet, hogy Magyarország 
külpolitikáját a németek határozzák meg, és nagyban különbözik att ól, amit a magya-
rok maguk választanának.19

Washingtonba küldött  üzeneteiben Pell újra és újra kifejtett e, hogy a magyarok, de 
különösen a felsőbb társadalmi réteg a britek áprilisi távozása után úgy tekint az Egye-
sült Államokra, mint függetlenségének lehetséges biztosítékára. Azok a gondolatai, 
amelyek szerint „ezek az emberek úgy tekintenek az Egyesült Államokra, mint egyet-
len lehetséges megmentőjükre”, vagy hogy a magyarok „azt remélik, hogy mi képesek 
leszünk segíteni őket függetlenségük megőrzésében”, többet árulnak el a magyarok 
naivitásáról, mint Pell realisztikus megfi gyeléséről.20 Mivel hitt  abban, hogy posztja 
fontos, és hogy az amerikaiak szerepe valamilyen pozitív változást idézhet elő, Pell 
arra az álláspontra helyezkedett , miszerint az ilyen érzelmeket tápláló magyarok saját 
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hazája előnyére válnak, és „bátorítani kell őket”.21 Ő a maga részéről megtett  mindent 
ennek érdekében. Hajlandó volt bárkit meghallgatni, aki vele kívánt beszélni, még ha 
ez szinte csak a felsőbb körök németellenes részét jelentett e is csupán. Körbeadott  köny-
veket, amelyek máskülönben hozzáférhetetlenek voltak magyarok számára, és mire 
visszakapta őket, „azokat szinte ronggyá olvasták”.22 Édesanyjának úgy jellemezte saját 
helyzetét, hogy szerepe elsősorban egy olyan diplomatáé volt, aki „egy bizonyos meny-
nyiségű tapintatos aláaknázást” végez.23

Ami az amerikai követséget illeti, csak dicsérő szavai voltak. A követség jól olajozott  
és hasznos működése elsősorban Montgomery sokéves munkájának volt köszönhető, 
aki gyakran hadakozott  az amerikai külügyminisztériummal is a jobb feltételek biz-
tosítása érdekében.24 Úgy gondolta, a követség „nagyon jól szervezett ”, az ott  dolgo-
zók „kompetens, udvarias, intelligens és együtt működő” emberek.25 Mivel az amerikai 
követség „a Tengely-ellenes érzelmek központjának” bizonyult, amit egy magyar pél-
dául „a civilizáció utolsó reménye”-ként jellemzett , nem meglepetés, hogy legalábbis 
a Pell-lel kapcsolatban lévő magyarok mindenképpen azt akarták, hogy maradjanak 
Budapesten.26 Pell úgy vélte, hogy neki és munkatársainak mindent el kell követniük, 
hogy bátorítsák azokat a magyarokat, akik „a német elnyomástól való megszabadulást” 
remélték, és ellássák őket az Egyesült Államokból származó hírekkel.27 Az ez irányú 
munka legnagyobb gátját a nagyon lassú híráramlás jelentett e, amelyre Pell gyakran 
panaszkodott . A leggyorsabb hírforrást a hat hét késéssel érkező New York Times jelen-
tett e.28

Az első igazán súlyos probléma Magyarország és az Egyesült Államok között  Ma-
gyarország 1941. június 26-i, Szovjetunió elleni hadüzenete volt. A némileg talán várat-
lan német támadás gyorsan amerikai–szovjet szövetséghez vezetett , így Magyarország 
számára ez sorsdöntő pillanat volt. Vagy követi a hitleri Németországot és hadba lép a 
Szovjetunió ellen, vagy megpróbálja megőrizni félig semleges státusát, és ezáltal meg-
tartani Amerika jóindulatát. Pell magabiztosan jelentett e Rooseveltnek (s az elnök ezt 
„nagy fi gyelemmel olvasta”), hogy magyar hivatalos körök biztosított ák arról, hogy 
nem lesz hadüzenet a szovjetek ellen – de mégis az ellenkezője történt.29 Pell azon meg-
fi gyelése ellenére, hogy „budapesti tartózkodásom alatt  semmiféle látható jelét nem ta-
pasztaltam az Oroszország elleni háborúnak”, Magyarország hadüzenetével és harcoló 
alakulatok frontra küldésével végérvényesen rálépett  a végzetes útra.30 Nem szabad 
elfelejteni, hogy ekkor még mindig megállíthatatlannak tűnt a német hadi gépezet. Ez 
utóbbi tipikus jellemvonása volt azon felső társadalmi réteg gondolkodásának, amely-
lyel Pell kapcsolatban volt: a német legyőzhetetlenségbe vetett  hit. A másik hasonlóan 
jellemző megnyilvánulás ezek között  az emberek között  a heves antibolsevik kirohanás 
volt.31

Mindenesetre a megromlott  viszony erősen érezhetővé vált, amikor az amerikai ma-
gyar követséget 1941 tavaszán bezáratták, és az ottani magyar bankszámlát 
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befagyasztott ák. Pell azon a véleményen volt, hogy a másfél millió dollárnyi magyar 
pénzt fel kellene szabadítani, mégpedig azért, hogy ebből olyan könyveket és magazi-
nokat lehessen vásárolni, amelyek puszta tartalmukkal képesek lennének az amerikai 
érdekeket szolgálni Magyarországon.32 Pell ugyanis az amerikai döntéshozók nagy ré-
szénél korábban ismerte fel azt a tényt, hogy hazája kulturálisan komolyan tud hatni 
Európára, és hogy egy ilyen lépés, illetve folyamat a külügyi politika fontos eszköze le-
het. Pell egyéb gondolatait is a már korábban megismert előrelátás fémjelezte, amellyel 
megelőzte korát, és később az amerikai külpolitika jól ismert elemévé vált. Azt javasolta, 
hogy a magyar felsőbb társadalmi réteg fi ataljait használják az Egyesült Államokban 
és Kanadában, „a jövőbeni kapcsolatok kedvéért”.33 Amit javasolt, az tulajdonképpen 
politikai agyelszívás volt. Sajnos a gondolatot nem fejtett e ki mélyebben, de így is egy-
értelmű, hogy hitt e, az amerikai életstílus és életszínvonal mindenképpen pozitívan és 
nagymértékben hatna egy (Közép-) Európából érkezőre. Ez a nézete Magyarország ese-
tében arra a véleményére is visszavezethető, miszerint Kelet-Közép-Európában az em-
beri jogokat kevésbé tartják tiszteletben, és „Magyarország mind termelékenységben, 
mind szociális szempontból némileg elmaradott ”.34 Ezzel kapcsolatban fontos megemlí-
teni, hogy Pell sohasem tudott  kilépni konzervatív önmagából, és mindig ezen a szűrőn 
át vizsgálta a világot. Tehát nézetei és megfi gyelései az amerikai felsőbb társadalmi 
rétegek világnézetét tükrözték, még ha ebbe nagy adag progresszivizmus is keveredett .

Ezek mellett  Pell abban is szilárdan hitt , hogy bizonyos határozott  és erőt sugárzó 
amerikai katonai lépések, mint például Izland júniusi elfoglalása, a megfelelő üzenetet 
hordozzák Németország csatlósai számára, nevezetesen, hogy az Egyesült Államok-
nak igenis fontos Európa és kész lépéseket tenni ezen érdekeinek hangsúlyozására.35 
Függetlenül általános optimizmusától és Magyarország iránti szimpátiájától, Pell nem 
dédelgetett  irreális gondolatokat. Egy hétt el azután, hogy Magyarország hadat üzent a 
Szovjetuniónak, a következőket írta: „A dolgok egyre nehezebbnek tűnnek. Magyaror-
szág abszolút mértékben a német hatalom befolyása alatt  van és semmit sem tehet, noha 
az embereknek természetesen nem tetszik a német dominancia.”36

Elmondható, hogy Herbert Pell mindent megpróbált megtenni annak érdekében, 
hogy Magyarország továbbra is barátjának tekintse őt. Dietrich von Jagow, az új német 
követ megérkezése Budapestre új lendületet és lehetőséget kínált az amerikainak. Mi-
vel Pell szerint Jagow „nyilvánvalóan kulturálatlan ember [és] sok szempontból egy kis 
faragatlan ürge” volt, és „a magyarokkal arrogánsan és keményen bánt”, az amerikai 
követ „különös hangsúlyt helyezett  arra, hogy ő maga pont a fordított ja legyen”, amit 
hatásosnak is érzett .37 Barcza György azt írja emlékirataiban, hogy Pell úgy informálta 
őt, miszerint a követ személyes befolyásának volt köszönhető, hogy Roosevelt elnök 
felhatalmazta Pellt egy meleg hangulatú üzenet továbbítására augusztus 20-a alkal-
mából.38
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Magyarországi tartózkodásuk alatt  Pellék amúgy eseménydús társadalmi életet él-
tek. A felső tízezer báljai és az exkluzív klubok légköréhez szokott  Pell természete-
sen Magyarországon is hasonló bázist keresett  magának. Szöges ellentétben azzal a 
véleményével, amit a portugál uralkodó osztályról alakított  ki, az amerikai követ úgy 
találta, hogy a „budapesti társasági élet nagyon kellemes és kifi nomult”.39 Különösen 
jó barátságban volt Jeszenszkyékkel, akiket még New Yorkból ismert, és akikkel Portu-
gáliában is találkozott . Rajtuk keresztül ismerte meg Pell Apponyiékat, Batt hyányékat 
és más prominens magyar családokat. Látogatást tett  Esterházyéknál, Ullmannéknál, 
Sigrayéknál és természetesen Horthyéknál.40 Pellék igen gyakran rendeztek vacsorákat, 
ahol a vendéglistán szerepelt többek között  a Horthy házaspár, Bethlen István és neje, 
Apponyi György, Szapáry Antal, Batt hyány Gyula, Széchenyi Károly, Jeszenszky Imre 
és neje. Pell, csakúgy mint elődje, Montgomery követ,41 tulajdonképpen a teljes ma-
gyar elitet ismerte és jóban volt velük. Igaz, ezek a személyek a magyar társadalomnak 
csupán kicsiny szeletét adták, de ezek voltak azok az emberek, akikkel Pell szabadon 
társaloghatott  angolul, franciául vagy németül, akik náciellenesek és Amerika-barátok 
voltak. Pellt beválasztott ák a Nemzeti Kaszinó tagjai közé, amit itt eni klubjának tekin-
tett , és ahol nagyon jól érezte magát. Itt  szabadon társaloghatott  magyarokkal, ami to-
vább növelte népszerűségét. Ahogy az elnöknek egyik levelében hírül adta, „örömmel 
fogja hallani, hogy Amerika megbecsülése naponta növekszik Budapesten. A kormány 
hátába fegyvert nyomtak, és semmit sem tehet. Az emberek tömegei utálják a némete-
ket, még az oroszoknál is jobban… Egyre többen gyűlnek körém. A klubbéli vacsorák 
alatt i társalgások nyíltan Hitler-ellenesek”.42 Ebből arra a következtetésre jutott , hogy 
Magyarország náciellenes. Ezt a véleményét az általa ismert kis társadalmi keresztmet-
szetből szűrte le, de nagyot ezútt al sem tévedett .

Ami viszont a magyarországi zsidóság helyzetét illeti, más a helyzet. Pell úgy fo-
galmazott , hogy „természetesen nagyon csekély antiszemitizmus található Magyar-
országon, a zsidókkal jól bánnak, és egyenlő esélyeket kapnak, de a német nyomás 
arra kényszerített e a magyar kormányt, hogy a nyár folyamán egy sor szörnyű üldözte-
tést hajtson végre, amivel a magyarok többsége nem szimpatizál”.43 Egyértelmű, hogy 
Pell itt  nagyot tévedett  és túlzott an is jóhiszemű volt, amikor Magyarországról való 
távozása után hozzátett e, „a német típusú antiszemita szabályozások komoly betartása 
gyakorlatilag lehetetlen Magyarországon”.44 Pell e megfi gyelései különösek és zavarba 
ejtők. Megérkezésekor már két zsidótörvény életbe lépett , és itt  tartózkodása alatt  egy 
harmadikat is elfogadtak. Csak találgatni lehet, hogy miért látt a a magyar zsidóság 
helyzetét olyan rózsásnak.

Bármennyire is próbált Pell taktikusan viselkedni, bármennyire is derűlátó volt, a 
nemzetközi helyzet egyre rosszabbra fordult, Magyarország számára az elkerülhetet-
len végkifejletet előre vetítve. A Szovjetunió elleni háborúban való részvétel csak a vég 
kezdete volt. December 5-én megérkezett  a jó ideje a levegőben lógó brit hadüzenet. 
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Nagy-Britannia már tavasszal megszakított a a diplomáciai kapcsolatokat Magyar-
országgal, és azóta Pell képviselte a brit érdekeket. Két nappal a brit hadüzenet után 
Pellnek újra el kellett  látogatnia a magyar külügyminisztériumba, ezútt al az új-zélandi 
hadüzenet átadása végett , majd másnap a kanadai hadüzenetet kellett  tolmácsolnia. 
Pell a maga részéről a brit hadüzenetet saját kudarcának tekintett e, hiszen az amerikai 
követség megpróbált minden tőle telhetőt megtenni, hogy ez ne következzék be. Pell 
több üzenetet is küldött  ezzel kapcsolatban, az egyiket közvetlenül Rooseveltnek, és a 
brit lépést „nagyon ostobá”-nak nevezte.45 Minden bizonnyal ezzel már elejét akarta 
venni egy esetleges amerikai hadüzenetnek, illetve tompítani a valószínűsíthető ma-
gyar lépést. Ekkorra már Pearl Harbor híre végigszáguldott  a világon, és az események 
felgyorsultak. Miután Németország hadat üzent az Egyesült Államoknak, csak idő kér-
dése volt, hogy mikor tesz Magyarország is ugyanígy.

Bárdossy László miniszterelnök nehéz helyzetben volt. Egyértelmű volt, hogy a né-
met hadüzenet után mik a feléje irányuló elvárások, de ő megpróbálta húzni az időt. 
Pell véleménye Bárdossyról kett ős volt. Úgy tartott a, hogy a magyar miniszterelnök 
„nagyon művelt ember és nagy diplomáciai tapasztalatt al rendelkezik, de szörnyen 
gyengekezű, aki nem találta meg annak alternatíváját, hogy az elkerülhetetlent idő-
ben kitolja”.46 Bárdossy taktikája az volt, hogy csak a diplomáciai kapcsolatokat szakítja 
meg az Egyesült Államokkal. Naivságra vall, hogy azt hitt e, ez a lépés elég lesz ahhoz, 
hogy egyrészről kielégítse a német–olasz–japán tengelyt, másrészről pedig az Egyesült 
Államokkal való törékeny barátságot is valamennyire megőrizze. Amikor Bárdossy 
hivatalába kérett e Pellt, és közölte vele a diplomáciai kapcsolatok megszakításának té-
nyét, a miniszterelnök „őszintén sajnálkozott  és egyértelműen a német követség által 
teremtett  kényszer alatt  cselekedett ”.47 Amikor az amerikai diplomata megkérdezte, 
hogy ez háborút jelent-e a két ország között , Bárdossy állítólag egyértelmű nemmel 
válaszolt.48 A többi csatlós ország gyors hadüzenete az Egyesült Államoknak természe-
tesen nem segített e a magyar kormány helyzetét. Különösen Románia ezen lépése volt 
kényelmetlen, hiszen a magyarok nem akarták elveszíteni Hitler jóindulatát Erdélyt 
illetően azzal, hogy egy ilyen horderejű ügyben lemaradnak a románok mö-
gött. A külső, elsősorban német nyomás eredményeképpen Bárdossynak nem nagyon 
maradt más választása, mint meghozni a szövetségeseihez hasonló döntést, és hadat 
üzenni az Egyesült Államoknak.

A dráma utolsó felvonása a következőképpen történt Pell elmondása szerint:

Megkértek, hogy látogassam meg a külügyminisztert, aki elmondta, hogy 
kénytelen volt Németországhoz csatlakozni és hadat üzenni az Egyesült Ál-
lamoknak. Megmondtam neki, hogy ilyen jellegű üzenetet csak magától a 
miniszterelnöktől vehetek át. Visszatértem az irodámba és vártam a minisz-
terelnök üzenetére, ami a délután folyamán meg is érkezett … Felmentem a 
külügyminisztériumba, hogy átvegyem a hadüzenetet a miniszterelnöktől. 
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Amint beléptem a minisztériumba, a német követ ment el mellett em, aki az 
épületből tartott  kifelé. Láthatólag rossz hangulatban volt és nyilvánvalóan 
utasításokat adott  a szerencsétlen Bárdossynak, aki azoknak nem mert el-
lenállni. Mikor bevezett ek az irodájába, majdnem sírt és sajnálatát fejezte 
ki, hogy a Tengely-hatalmakkal való szolidaritása arra kötelezi, hogy hadat 
üzenjen az Egyesült Államoknak. Bárdossy nem erőskezű, de úriember és 
megszokta, hogy ekképpen is bánjanak vele. Teljesen egyértelmű volt, hogy 
Jagow durva, hatalmaskodó és parancsolgató módon viselkedett .49

Pell számára természetesen nem volt kérdéses, mi zajlott  le a hátt érben. Mivel Ma-
gyarország barátjának tekintett e magát, egyből azon volt, hogyan is csökkenthetné a 
bajt. Ki akarta csikarni Bárdossyból, hogy a hadüzenet csak német nyomásra született  
meg, és az semmilyen módon sem jelenti „a magyar nép ellenséges érzületét az USA 
népe iránt”.50 A miniszterelnök válasza nem éppen az volt, amit Pell hallani szeretett  
volna: „Magyarország szuverén és független állam, és ezt a közlést mint ilyen teszi. Ma-
gyarország kormánya és népe teljes egységben van.”51 Pell erre azt válaszolta, hogy egy 
szóbeli deklaráció nem elégséges, és ezzel arra kényszerített e Bárdossyt, hogy hivatalos 
írásos formában is küldje azt el neki. Miután Bárdossy így tett , Pell arra hivatkozott , 
hogy a diplomáciai kapcsolat megszakadt a két ország között , ezért a levelet felbontat-
lan visszaküldte a magyar külügyminisztériumnak.52 A már-már komikusnak tűnő 
helyzetnek Bárdossy azzal vetett  véget, hogy a december 16-i Nemzetgyűlés mindkét 
házában bejelentett e a tényt, hogy Magyarország hadban áll az Egyesült Államokkal, 
mert – mint mondta – „földrajzi helyzetünk gazdasági, kulturális kapcsolataink, az eb-
ből származó természeti adott ságok, a közös veszélyek, a múltban együtt  végigküzdött  
harcok és általában sorsunk annyiszor párhuzamosan alakult fordulatai a Németbiro-
dalom és Olaszország mellett  jelölték ki Magyarország helyét”.53 Horthy egyébiránt azt 
mondta Howard Traversnek, az amerikai követség első titkárának: „Ne feledje, hogy ez 
az úgynevezett  hadüzenet nem törvényes; sem a Parlament nem hagyta jóvá, sem én 
nem írtam alá” – de azért a kormányzó semmit sem tett , hogy megakadályozza vagy 
semmissé tegye.54

Pell minden egyéb irányú próbálkozása ellenére a kis Magyarország tehát hadat 
üzent az óriás Egyesült Államoknak. Nyolc hónapi munkája, hogy a körülmények 
között  a lehető legjobb kapcsolat a két ország között  megmaradjon, sikertelen maradt. 
Annak ellenére, hogy nagy népszerűségnek örvendett  és a magyarok nagy többsége 
által kedvelt országot képviselt, a hadüzenetet nem tudta megakadályozni. Ez ter-
mészetesen nem az ő hibája volt, hiszen ez végig a levegőben lógott , és végül is elke-
rülhetetlen volt. Amúgy a Fehér Ház nem vett e túl komolyan a magyar hadüzenetet. 
„Amikor ezt a tényt december 13-án átbeszéltem az Elnökkel – emlékezett  utóbb Hull 
külügyminiszter –, egyetértett ünk abban, hogy – legalábbis egyelőre – nem fogjuk kér-
ni a Kongresszustól a hadiállapot bejelentését ezekkel a csatlósállamokkal szemben. 
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Tudatában voltunk annak, hogy kormányaik bábok voltak Hitler kezében, és úgy mo-
zogtak, ahogyan dróton rángatt ák őket.”55 Roosevelt csak majd hat hónappal később, és 
csak szovjet nógatásra küldött  a Kongresszusnak olyan üzenetet, amelyben a Románia, 
Magyarország és Bulgária elleni hadüzenet kihirdetését kéri, de hozzátett e: „Tudom, 
hogy ez a három kormány nem a maga kezdeményezéséből vagy népei óhaját teljesítve 
cselekedett , hanem mint Hitler eszköze.”56 A Kongresszus végül, újabb szovjet felkérés-
re, csak 1942. július 18-án üzent hadat Magyarországnak: hét hónappal azután, hogy 
Bárdossy közölte a magyar hadüzenetet Pell-lel.

Miután a követséget be kellett  zárni Budapesten, Pell még egy hónapot töltött  a fő-
városban, amit „hihetetlen fantazmagória”-ként jellemzett .57 A követség tagjai szaba-
don mozoghatt ak, és semmiféle korlátozásnak nem vetett ék őket alá. Budapesten a Pell 
házaspár iránti barátságos demonstráció vett e kezdetét. A Ritz a nácik politikáját és a 
hadüzenetet ellenző személyek főhadiszállása lett , és a „Pell-lakosztályt a megszámlál-
hatatlan, tiszteletükre küldött  virág trópusi kertt é varázsolta”.58 Bárhová is ment Pell, 
az emberek „köré gyűltek, és sajnálatuknak adtak hangot, hogy országukkal rabszol-
gaként bánnak”.59 Ez a szinte abszurd helyzet nyilvánvalóan nagyon kellemetlen volt 
a magyar kormánynak. Hadüzenetet hirdett ek ki az Egyesült Államokkal szemben, de 
annak képviselőjét szinte hősként kezelték, míg a szövetséges Németország követe nem 
dicsekedhetett  hasonlóval. A kormány fel is kérte Pellt, hogy autóját cserélje le az álta-
luk biztosított  gépjárműre, mert a követ Buickja olyan feltűnő és közismert volt, hogy 
mindenhol tömeg gyűlt össze körülött e. Ez az autó sok szempontból Amerika szim-
bóluma lett  a budapesti utcákon. Nemcsak az Egyesült Államokat és annak népszerű 
követét jelképezte, de az emberek magát az autót is csodálták. Gyakran köré gyűltek 
és „simogatt ák, mintha egy ló lenne, és a sofőr kiselőadást tartott  nekik, amely nagy 
érdeklődéssel töltött e el őket”.60 Pell végül a Buickot Horthy Istvánnak, a kormányzó 
fi ának adta el.61

Pellt arra is megkérte a magyar kormány, hogy költözzön ki a Ritzből, amikor az év 
vége felé Joachim von Ribbentrop Budapestre látogatott . Lehetetlen helyzetet teremtett  
volna, ha Budapest legjobb szállodájának legelegánsabb lakosztálya nem áll a szövet-
séges Németország külügyminiszterének a rendelkezésére, mert a most már csak volt 
amerikai követ, akinek hazájával Magyarország hadban is áll, kényelmesen lakja azt, 
németellenes vendégeit pedig teára várja. Pell nem kívánt ilyen kicsinyes dolgok miatt  
nagy problémát gördíteni a kormány elé, és beleegyezett , hogy kiköltözzék a margitszi-
geti Palatinus szállóba. Noha akkoriban a sziget, különösen télen, gyéren látogatott  hely 
volt, Pell megváltozott  lakhelye nem okozott  észrevehető változást a látogatók szem-
pontjából. A protestlátogatásként is felfogható napi zarándoklat nem csupán a szoká-
sos németellenes személyeket jelentett e, de számos közéleti személyiség is tiszteletét 
tett e Pelléknél. Magyarországon írott  feljegyzéseiben erről az időszakról így emlékezett : 
„eljött  meglátogatni az összes barátom a klubból, számos politikus, egy kivételével az 
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összes követ, és rengeteg más ember, majdnem folytonos körmenetet képeztek, ami 
elutazásunk napjáig tartott ”.62 A németek amúgy azt akarták elérni, hogy a magyarok 
tartsák az amerikai diplomatákat túszként Magyarországon, cserében a magyar követ-
ség Amerikában tartott  tagjaiért. Teleki Dusa protokollfőnök szólt erről az amerikai-
aknak, akik még időben elhagyták az országot, míg a németeknek azt a mesét adta be, 
hogy a német kérés túl későn érkezett  meg hozzá ahhoz, hogy azt teljesíthesse.63 Január 
16-án Herbert C. Pell és az amerikai diplomáciai küldött ség számos más tagja elhagyta 
Magyarországot. A Keleti pályaudvar megtelt a búcsúzkodó tömeggel. Horthy egyik 
szárnysegédét küldte, „aki a peronon mindenki előtt  tisztelgett  nekünk, és hatalmas 
csokor orchideát nyújtott  át a feleségemnek, miközben fennhangon bejelentett e, hogy a 
virág a kormányzó úr ajándéka”.64 Horthy számára ez nyilván nem jelentett  problémát, 
sőt egyfajta „politikai show”-nak is fel lehet fogni. De mint később visszaemlékezett , 
„azok a virágok és ajándékok, amelyekkel nálunk Mr. Pellt és feleségét elhalmozták, 
megint csak a mi »megbízhatatlanságunk« számláját terhelték meg”.65 Sokan mások 
azonban kockázatot vállaltak azzal, hogy megjelentek. Ha fi gyelembe vesszük, hogy a 
két ország között  papíron már háború volt, és a német és magyar titkosrendőrség meg-
kérdőjelezhetetlenül jelen volt, akkor elmondható, hogy Pell búcsúztatása és az iránta 
és országa felé megnyilvánuló szimpátia jelentős esemény volt.

Talán ez az utolsó, látványos németellenes megnyilvánulás pozitívan hatott  Pell gon-
dolkodására. Mialatt  Lisszabonban várta, hogy végre hazautazhasson, papírra vetett e 
Magyarországgal, Németországgal, illetve Európa jövőjével kapcsolatos gondolatait. 
Magyarországi tapasztalatai alapján meg volt arról győződve, hogy „a németek elvesz-
tett ék minden reményüket, hogy náci rendet alakítsanak ki Európában… Az Új Rend 
csak terv marad”.66 Ebből kiindulva logikus volt számára, hogy egy másfajta rendre 
lesz szükség a világban. Hitvallásává vált, hogy a háború után kialakuló új viszonyok 
között  az Egyesült Államoknak kell majd a politikai vezetés fő terhét magára vállalnia, 
vagy „a világ visszasüllyed az anarchiába, aminek végeredménye egy végső robbanás 
lesz és visszazuhanás a barbarizmusba, s nem a normalitásba”.67 Széles nemzetközi 
tapasztalatainak és a történelem ismeretének köszönhetően Pell számára világossá vált, 
hogyan is működnek az alapvető mechanizmusok egy ordas világban, és – sok más 
honfi társával egyetemben – megértett e München tanulságát: „nem lehet a tigriseket 
édességgel megszelídíteni, és nem lehet extra munkát kicsiholni egy szamárból azzal, 
hogy elmagyarázzuk neki, hogy ha jobban együtt működik, akkor a profi tból több za-
bot tudunk majd venni.”68

Miután sikeresen hazatért az Egyesült Államokba, Pell megpróbált politikailag aktív 
maradni. Az előző néhány év diplomáciai feladatai, a Roosevelt iránt érzett  elkötele-
zett sége és azon félelme, hogy mivé is változhat a világ, mind arra ösztökélte, hogy 
tegyen valamit. Személyes találkozót kért az elnöktől, nemcsak hogy négyszemközt 
tudjon beszámolni magyarországi tapasztalatairól, de azért is, mert „nagyon szeretnék 
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valami konkrét munkát végezni a kormány számára, és remélem, hogy eddigi szolgála-
taim elegendőek voltak arra, hogy újabb feladatot remélhessek”.69 Roosevelt egyetértett  
ugyan, de a külügyminisztérium nem, és semmit sem volt hajlandó felajánlani Pell szá-
mára. Hosszú huzavona után, 1943 júniusában a Háborús Bűnöket Vizsgáló Bizott ság 
amerikai tagjává nevezték ki. A külügyminisztérium aknamunkájának köszönhetően 
viszont csak novemberben tudott  elutazni, és semmiféle iránymutatással sem látt ák el 
afelől, miképpen is kellene képviselnie az Egyesült Államokat ebben a bizott ságban.70 
Hiába látt a el munkáját kiválóan, a külügy megtalálta a módját, hogy eltávolítsa erről a 
posztról, mégpedig úgy, hogy nem kért a Kongresszustól Pell javadalmazására keretet. 
Ráadásul mindezt 1945 januárjában tett ék, amikor Pell lett  volna a bizott ság elnöke. 
Különös elbocsátása az amerikai sajtóban is nagy port vert fel, de mindez nem volt 
elég arra, hogy visszakerüljön a politikai és diplomáciai vérkeringésbe.71 Az Associated 
Pressnek adott  nyilatkozatában a kérdést illetően Pell megpróbált inkább a jövőre gon-
dolni: „Leszármazott aink ítélete negyven év múlva fontosabb, mint a politikai célok 
vagy egy 1950-ben megjelenő jogi folyóirat cikkei. Tartozunk gyermekeinknek a béké-
vel, és ezt az adósságot igenis törlesztenünk kell.”72 A rá jellemző módon nem foglalko-
zott  személyes sérelmekkel, mert megtehett e, hogy fi gyelmen kívül hagyjon kicsinyes, 
politikai féltékenységből fakadó, alantas dolgokat.

Pell már a háború alatt  kifejtett e, mi is az Egyesült Államokkal kapcsolatos hitvallása. 
Egy 1943. márciusi beszédében megismételte leglényegesebb véleményét a világban be-
töltött  amerikai vezetés szükségszerűségéről. Gondolatai különösen abból a szempontból 
fontosak, hogy néhány évvel később az amerikai kormány hivatalos politikája nagy ha-
sonlóságot mutatott  Pellnek ezen elképzeléséhez. Egyebek között  a következőket mondta:

Szembe kell néznünk a problémával. Nem térhetünk ki a felelősség elől. Ha 
azt akarjuk, hogy az Egyesült Államokban civilizáció, béke, kényelem és 
biztonság legyen, ahhoz Európában rendre és megfelelő szintű életszínvo-
nalra van szükség. Az elégedetlenség, nyomor és félelem a többi országban 
hosszú távon óhatatlanul veszélyt jelent biztonságukra. Kétszer is fi gyel-
men kívül hagytuk ezt a nyilvánvaló tényt, és szörnyű árat fi zett ünk érte. 
Nem akarunk egy homogén Európát teremteni. A gazdasági egység, vagy 
más szavakkal a gazdasági határok eltörlése, és egy olyan bírósági szervezet 
létrehozása, amely képes nemzetközi kérdésekben dönteni és döntéseinek 
érvényt is szerezni, semmilyen értelemben sem akadályozná meg, hogy Eu-
rópa nacionalizmusának legjobb oldala megmaradjon. Sőt, igazság szerint 
még növelné is azt. Ha Európa országai megszabadulnának az egymástól 
való félelemtől, akkor megerősödne egyéni kultúrájuk, és ambícióik egy új 
és jobb irányt vennének.
Mindezt az Egyesült Államoknak nem egykedvűséggel, hanem egyetértés-
sel kell fi gyelnie. Az Egyesült Államok nagyobb biztonságot fog élvezni és 
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minden szempontból csak előnyére válik, amennyiben Európa békében és 
egészséges bőségben él.
Habár kulturális szempontból megosztott , Európának egy gazdasági egysé-
get kell alkotnia.73

Ezek a gondolatok előre vetített ék a második világháború után uralkodó amerikai 
külpolitikai észjárást. A két, viszonylag gyors egymás utáni és pusztító világháború 
kĳ ózanító tapasztalatai, az ezekben való elkerülhetetlen amerikai részvétel, valamint 
az az érzés, hogy az amerikaiaknak az európai ügyektől való távolmaradása vezetett  
a másodikhoz, mind jelentősen befolyásolták az átlag amerikai gondolkodását, de kü-
lönösen a vezetőkét. A végeredmény az a kikristályosodott  meggyőződés volt, hogy 
Európára nagyon oda kell fi gyelni. Pell, aki osztott a ezt a véleményt, sőt sokaknál előbb 
jutott  erre a következtetésre, magabiztos volt, hogy Európa „majd bizalommal fogadja 
az amerikai iránymutatást, míg az ilyen jellegű orosz vagy brit kezdeményezéseket 
gyanúval kezelné”.74 Úgy gondolta, ez a terv Roosevelt vezetése alatt  megvalósulhat. De 
nem számolt az elnök korai halálával, és a hidegháborút sem tudta megjósolni. Egyik 
sem a bölcsesség vagy előrelátás hiányából fakadt. 1944 elején még kevesen gondolták, 
hogy bő egy év múlva Roosevelt elnök halott  lesz, és még kevesebben játszott ak el azzal 
az ötlett el, hogy az akkori szövetségesek között  súlyos nézeteltérések, sőt konfrontáció 
lehet. Annak nagy része, amit Pell írt és mondott  a háború végét megelőző években, 
később így is megvalósult: az Egyesült Államok elfogadta a nemzetközi felelősséget, 
„meghívott  birodalom” lett  belőle, és egy egységes Európáért dolgozott , még ha ez csak 
a kontinens nyugati részét jelentett e is hosszú ideig.75

Összegzésül meg kell állapítani, mi is volt Herbert Pell politikai fi lozófi ájának három 
fő pillére. Az egyik a politikai igazságtalanságok iránt érzett  fokozott  érzékenysége, a 
másik az az éles meglátás, hogy mire képes az amerikai erő, a harmadik pedig, hogy 
az Egyesült Államoknak el kell vállalnia a világ vezető szerepét. Nem utolsósorban 
meg kell említeni Pell sokszor szinte határtalan optimizmusát, amit az élet, hazája és az 
előbb említett  szempontok iránt érzett . Élete vége felé a következőket mondta: „Nem fé-
lek, és soha nem is féltem a jövőtől. Ebből a szempontból igazi amerikai vagyok. Bármi 
is legyen az amerikanizmus, és mostanában sokat lehet arról hallani, hogy valójában 
mi is az, biztos, hogy az amerikanizmus nem gyávaság. Nem szolgai ragaszkodás a 
korábban megtörtént dolgokhoz. Legfőképpen nem visszatekintés egy aranykorra, ami 
már letűnt. Ez az ország nem azért vált azzá, ami, mert félt a jövőtől.”76
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Résumé

Herbert C. Pell and Hungary – The Last US Envoy to Hungary before World War II

The article is about the work of Herbert C. Pell, who was the last U.S. envoy assigned 
to Hungary in the fi rst couple of years of World War II. Contrary to Pell’s legacy, who 
was assigned to Hungary in what was probably the most challenging of times there, 
the work of previous envoys (Nicholas Roosevelt and John Flournoy Montgomery) is 
relatively well known. The study discovers Pell’s relation to Hungary and Hungarians 
and it describes how the U.S. envoy tried to support the anti-Nazi views of the upper 
strata of Hungarian society through his limited tools. Despite Pell’s extensive eff orts, 
Hungary followed the instructions of Germany and it declared war on the United 
States. This study, which is primarily based on archival sources, wishes to familiarize 
readers with this process trough the perspective of the envoy, but it also provides a 
credible depiction of Pell’s views on the world. The latt er, in many ways, anticipated 
many aspects of postwar U.S. foreign policy.
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