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nem kéne rohadt anyagiakat megkeresnem vele, 
vagy mert a Holmi nem ünnepelné tizedik évfordulóját, 
vagy mert tényleg anyagiatlanodnék a Bajnokságokkal, 
vagy satöbbi és satöbbi.

Felállok a székből. Szabolcs, Kurt, George, tényleg 
az emberiség új hajnala kezdődik e júliusi napon (vagy nem?). 
Menjek a picsába.

T. S. ELIOT TÁVIRATA MÜNNICH FERENCHEZ

Amikor Déry Tibort letartóztatták (1957. 
április 20-án), világszerte, de különö
sen Franciaországban és Angliában még 
magasabbra csaptak a magyarországi be
börtönzések, kivégzések elleni tiltakozás 
hullámai: Írók, tudósok, újságírók, állam
férfiak, köztük Francois Mauriac, Albert 
Camus, Roger Martin du Gard, Bert
rand Russell, Stephen Spender, Jean
Paul Sartre, Alberto Moravia, Ignazio Si- 
lone, Italo Calvino, Arthur Koestler, Karl 
Jaspers, Tristan Tzara, Vercors levélben, 
táviratban kérték a magyar kormányt, 
hogy bocsássák szabadon a letartóztatot
takat. Párizsban hamarosan megalakult a 
Comité Déry, tiltakozó íveket köröztek, pub
likáltak.

1957 őszén Budapesten elterjedt a hír, 
hogy hamarosan megrendezik a „nagy 
íróper”-t, a négy vádlott Déry Tibor, Háy 
Gyula, Zelk Zoltán, Tardos Tibor lesz, s 
félő, hogy az ügyész halálbüntetést fog 
kérni a fővádlottra. A hír napok alatt 
Nyugatra is eljutott. Szeptember 25-én 
Cs. Szabó László, az emigráns magyar 
írók egyesületének egyik vezetője több 
neves angol írót kért fel, hogy táviratoz
zanak a magyar belügyminiszternek, til
takozzanak a titkos per ellen. Levelében, 
amely most került elő egy magángyűjte
ményből, s tudomásunk szerint ittjelenik 
meg először, T. S. Eliot erről a táviratról 
számol be Cs. Szabónak.

A levél szövege, fordításban:

Argyll Hotel 
Scarborough

Kedves Uram, 57. IX. 26.
ma délután megkaptam sürgönyét, és a következő táviratot küldtem:

„Münnich Ferenc
Belügyminiszter
Budapest.
Mély aggodalommal töltenek el Déry Tibor peréről érkező hírek stop mint írótársa 

szenvedélyesen szót kívánok emelni ennek a híres és köztiszteletben álló írónak az éle
téért és szabadságáért Thomas Stearns Eliot.”

E hét végétől ismét Londonban leszek.
Szívélyes üdvözlettel 

T. S. Eliot
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