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Barátságtalan, zegernyés időben került sor 2006 februárjában a badacsonytomaji irodalmi estre. Bókkon Gyu-
szi kollégámmal és a lányával, Timivel indultunk neki az útnak. Bár nem késtünk el, de mire az Egry József 
Művelődési Házhoz értünk, Faludyék már megérkeztek. A költő az egyik belső helységben üldögélt, üdvözöl-
tük egymást. Rátekintettem – nagyon soványnak tűnt. Kérdezte, mi a helyzet, majd egyiptomi útjukról mesélt.  
Leginkább az ragadta meg, hogy micsoda összetett írásrendszert hoztak létre az ókori egyiptomiak. Bemutat-
tam neki Tímeát, ő adta elő a rendezvényen a verseit. Mint írtam, elég zimankós idő volt, ennek ellenére, Faludy 
György aznap sem viselt zoknit a lábán, ami azért nem maradt teljesen következmény nélkül, mert bizony náthá-
val küszködött. Aztán odalibbent hozzánk Fanny is, aki elmondta, hogy délelőtt a férje elég rosszul volt, és már 
azt fontolgatta, hogy lemondja a rendezvényt, de aztán mégis összeszedte magát, s most itt vannak. 

Megfigyeltem, hogy a bajai ellenére is, előadás közben mindig kivirult, élvezte, ha értő közönség előtt beszél-
hetett. A tomajiak nagy figyelemmel hallgatták szavait, sok jó kérdést kapott tőlük a végén. Dedikáláskor isme-
rőssel is találkoztam, Varga Bálint (Pocok) kollégiumi diákom édesanyja is ellátogatott a rendezvényre. Egy ked-
ves nagymama bemutatta nekünk 16 éves unokáját, Fodor Zsoltot, akit otthon „kis Faludyként” becéznek, elké-
pesztően göndör és sűrű haja miatt. Készült közös fotó is a „nagy” és a „kis” Faludyról. Dedikálás közben erős kö-
högési roham tört a költőre, szinte fuldoklott. „Most segíts!” – szólt oda Fannynak, aki gyorsan megitatta, s a kö-
högés enyhült. A badacsonytomaji olvasók kedves tekintetétől övezve távoztunk a helyszínről. A Muskátli étte-
rembe indultunk vacsorázni. Ahogy beléptünk az ajtón, Konrád György íróval és Makk Károly filmrendezővel 
találkoztunk össze, akik éppen indulófélben voltak. Persze, megálltak kis időre, hogyléte felől érdeklődtek és te-
lefonszámot kértek Fannytól. A vacsorát követően nem sokáig maradtuk, tekintettel az időjárásra és az útviszo-
nyokra. 

– Tudomásom szerint már gyerekkorodban elhatároztad, hogy költő leszel. Mik voltak azok a tényezők, amik a köl-
tészet felé sodortak?

Nézd, én kilencéves vagy nyolcéves koromban festő akartam lenni, mert a világ szépségeit a festő tudja a leg-
jobban ábrázolni. Azt hittem, hogy ez a kötelességem, de ahogy rajzolgattam nem tudtam, hogy a perspektívát 
nem én találom ki, hanem azt meg lehet tanulni. Próbálgattam és sehogy se ment. Gondoltam, akkor áttérek a 
költészetre, az valamivel gyengébb lesz. Kilencéves koromban kezdtem verseket írni, rettenetes rosszakat, per-
sze, de írtam tovább és tovább. Édesapám, aki egyetemi tanár volt, vegyészmérnök, biztos volt benne, hogy én a 
pályáját követem és én is vegyészmérnök leszek. Édesapám liberális ember volt, de ebben nem tűrt ellentmon-
dást – ha szabad így mondanom –, és elküldött engem különböző egyetemekre én meg akkoriban az újságoknak 
írtam. 

Az ember verseket, novellákat küldött napilapoknak és azok vagy közölték, vagy a szerkesztői üzenetben felel-
tek. Na most, emlékszem arra, hogy Párizsban egyetemre jártam már és küldtem egy újságnak három vagy négy 
verset, azt hiszem nagyon gyengéket és azok szerkesztői üzenetben válaszoltak. A Boulevard Saint-Germain sar-
kán volt egy ilyen újságkereskedés, ahol megvettem az újságot, szélben kinyitottam, a tizenötödik oldalon voltak 
a szerkesztői üzenetek és az állt benne: F. GY. Hagyja abba! – mármint a versírást. Na mostan, hát ez rettenete-
sen elkeserített. Behívtak a magyar hadseregbe a következő hónapokban és aztán szerencsém volt, mert Feleky 



88 Beszélgetések

Géza, a szerkesztő, kiválasztotta egy szerény újságban vagy hetilapban megjelent versemet és azt a maga újságá-
ban közölte.  Így lettem, hogy úgy mondjam, költővé. Én egész életemben – a kilencvenöt évemből mondjuk hú-
szat leszámítva, meg Recsket, ahol nem lehetett sok verset írni, bár egy kötetet összehoztam ott is – költő lettem 
és költő maradtam. 

– Hála istennek nem hagytad abba, nem fogadtad meg az üzenetet. Kik voltak akkoriban a kedvenc költőid? 

– 1927-ben Riedl-Pintér poétikáját tanultuk a 7. osztályban. Addig az emberek nem tudták, hogy mi az igazi 
költészet. Az iskolában olyan embereknek a nevét tanították – Inczédi László és így tovább –, akik nem voltak 
nagyon nagyok és a poétika tankönyv utolsó oldalán volt egy vers: Föl-föl dobott kő, Ady Endrétől. Szigeti ta-
nár úr, aki minket tanított, azt mondta, ezt a marhaságot pedig kihagyjuk és becsapta a tankönyvet. Ez volt a tan-
év vége. Az iskolából egy órakor, amikor vége volt a tanításnak, a diákok a körútra mentek és megvették Ady ösz-
szes műveit. Így terjesztette ki halott kezeit miránk. Szóval, Ady volt az, aki mellé álltunk mindig és természete-
sen a Nyugatnak a nagy költői mellé. Magyarországnak az a dicsősége, hogy a magyar költészet talán az angol és 
latin mellett a világ egyik legjobb költészete. A nagy baja csak az a mi költészetünknek, hogy nem lehet lefordí-
tani, mert magyar költő tud angolul vagy franciául, németül, olaszul, vagy oroszul, de angol költő nem tud ma-
gyarul, tehát a fordítás értéktelen lesz mindig. Mi a saját dicsőségünkben úszunk, de ez a dicsőség nem terjed ki 
Magyarországon kívül, akármit is írnak a hírlapok időnként, hogy ennek vagy annak a magyar költőnek nagy si-
kere lett. Nem lett nagy sikere, mert nem tud elterjedni idegen nyelven. Csak költő tud verset fordítani. Nagyon 
derék az, hogy olyan emberek fordítanak verseket, akik nem tudják, hogy mi a költészet, de hiába. Ez a helyzet a 
magyar poézissel. 

– A szélesebb körű ismertséget a Villon-átköltésekkel szerezted meg a harmincas években.

– Villont azért választottam, mert ő volt az első városi költő a második évezredben Krisztus után, és azért is vá-
lasztottam, mert a szó szerinti fordítások – Tóth Árpádé, József Attiláé, Illyés Gyuláé és így tovább – azok pró-
bálták őt visszaadni úgy, amilyen. Én ezt nem próbáltam meg, én másra gondoltam. Roppant éles cenzúra volt 
Magyarországon. Ez azt jelentette, hogy egy nap elvittem egy Heine-verset a Magyar Hírlapnak – nem a mai Ma-
gyar Hírlapnak – Feleky Géza szerkesztőnek, és ő elolvasta az utolsó részt: „Ha a németek nagy örömére végre, 
én Heinrich Heine följutok az égbe, s ha igaz az, hogy néha rosszat tettem, úgy majd az Isten törvényt ül felettem 
és megbocsát, mert az a mestersége.” Amire Feleky azt mondta, hogy ezt nem lehet leközölni, mert ez istentelen-
ségnek számít a cenzúra szemében, betiltják a lapot, tizenkét ember elveszti a fizetését, ezt nem lehet leközölni. 
Mondom, add akkor vissza, majd hozok mást. Azt mondja, nem, azért megpróbálom és kijavítom majd. Megyek 
vasárnap a Magyar Hírlapba – mert csütörtökön kellett mindig a verset fölvinni – olvasom a lapot és ez áll ben-
ne: „Ha a németek nagy örömére … úgy majd Jehova törvényt ül felettem és megbocsát, mert az a mestersége.” 
Jehovát nem védte az ügyészség. Szóval ez a helyzet késztetett arra, hogy a Villon-versekben megírjam a társadal-
mi igazságot, harcba szálljak az elnyomás ellen, a demokrácia, a szabadság, a tisztesség nevében. 

– Mennyire fordítottál szabadon, mennyire rugaszkodtál el az eredeti szövegtől? 

– Nézd, volt olyan szöveg, amit pontosan lefordítottam, volt olyan, amibe egy keveset beleírtam, a Villonnak 
a Testamentumában viszont, ami 384 sor, abból 381-et én írtam és három sort a Villon, a magyar fordításban ez 
két sor: „…és őseim jeltelen sírhalmára / sohsem ragyogtak gőgös koronák.” Bizonyos mértékig bánom is, hogy 
ezt csináltam, mert mi történt? Elhagytam Magyarországot, kiadtam egy verskötetet, aminek elég nagy sikere 
volt, de akkoriban az volt a szokás, illetve a törvényileg meg nem határozott valóság, hogy a szerkesztőnek vagy 
a kiadónak − valahányszor újra kiadott egy verskötetet – el kellett mennie a kultuszminisztériumba és a kul-
tuszállamtitkártól engedélyt kérni, hogy a verseket kiadhassa. A kiadóm, Lándy elment a kultuszminisztérium-
ba – én már nem voltam Magyarországon, Franciaországban voltam emigráns – az államtitkár azt monda: „Hát 
nézze, a Villon-verseket nyugodtan kiadhatja, mert Párizsból Villonról nem jeleztek semmit. Ha nincs betiltva 
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Franciaországban, hát akkor Magyarországon sincsen. Faludynak viszont a lázadó verseit mi nem szeretjük, azt 
nem lehet kiadni.” Talán tizenöt évre volt szükség, amire a Villon mellett én is fölnőttem és elfogadtak. 

– Nagyon sokfelé jártál a világban, úgy tudom, hogy voltak olyan helyek is, ahol szinte az éhhalál kerülgetett, példá-
ul Párizsban. 

– Hát nem éhhalál egészen, azt történt, kérlek szépen, hogy előző feleségemmel nagyon éhesek voltunk per-
sze. Pénzt nem lehetett kivinni, amit a kiadó fizetett volna, azt nem lehetett megkapni. Akkoriban nagyon olcsó 
volt a kukoricakása. A szállodai szobánkban rezsó is volt, a rezsóra rátettünk egy vedret, a húszliteres nemzetkö-
zi vedret, abba beletettünk két vagy három kiló kukoricakását és vizet. Megfőztük a kását, kiborítottuk az asz-
talra a szoba közepén és nagy késsel reggel, délben és este vágtunk magunknak. Volt azonban üdülés is közben. 
Hatvany Lajos báró meghívott minket egy híres vendéglőbe, ahol feleségemmel és a báróval együtt ettük a szab-
ványos menüt: a jegelt osztrigát, marhahúslevest, utána rákot, saját vérébe fojtott kacsát, aztán tortát, sajtot, ko-
nyakot ittunk, fehérbor ittunk, piros bort ittunk. Hatvany nagyon kedvesen a Rolls-Royce-án hazavitt bennün-
ket a nyomorult szálloda elé, amiben laktunk. Ott elbúcsúzott tőlünk, mi pedig megálltunk, kihánytuk a nagy-
szerű vacsorát és másnap reggel folytattuk a kukoricakását. Ez volt Párizsban majdnem másfél esztendeig a sor-
sunk, de azért boldogok voltunk, hogy elhagytuk Magyarországot és aztán boldog voltam persze, hogy hazajöt-
tem megint. 

– Úgy tudom, a világnak olyan távoli szegletébe is eljutottál, mint például Új-Guinea . 

– Hát kérlek, az amerikai hadsereg tagja voltam, a Magyar Bizottmányban én voltam az egyetlen fiatal, te-
hát illendő volt, hogy jelentkezzem katonának a második világháborúban, 1943-ban. Több helyen is voltunk, 
Új-Guineában a legszebb jelenet, amire emlékszem, az volt, hogy ugye ott pápuák laknak, nem nagyon barátsá-
gos, négyszögletű arcú emberek. Meghívott a törzsfőnök bennünket, aki beljebb lakott – mi a tengerparton lak-
tunk az ezreddel – hogy jöjjünk látogatóba, vacsorára vagy ebédre. Elindultunk tizenkét tankkal, elhatároztuk, 
hogy két tankban benn maradnak az emberek, ez a biztonság miatt volt, hátha meg akarnak ölni bennünket, a tíz 
tankból pedig kiszállunk és megvacsorázunk. Kiszálltunk a tíz tankból vagy negyvenen és elindultunk. A férfiak 
két sorban álltak, úgy vártak minket, az asszonyok pedig hátul főztek. A pápuák meztelenek voltak, egy fekete-
fehér-piros csík szaladt végig a testükön. Ki voltak mázolva, ha szabad így mondanom. Fekete-fehér-piros azért, 
mert Új-Guinea 1918-ig német volt és a „schwarz-weis-roth”, a német zászló színeit festették magukra. Ott áll-
tak meztelenül, de ágyékkötővel és az ágyékkötőn néztük, mi az isten van ott. A Hitlernek az arcképe volt egy ke-
mény kártyán az ágyékukra kötve. Később megtudtuk – nem tőlük – amikor az amerikaiak visszavonultak, és a 
japánok jöttek, a német hittérítőket – mert még mindig német hittérítők voltak húsz évvel később is Új-Guineá-
ban – megették a pápuák valamennyit. De a Hitler képét, amit terjesztettek közöttük, azt valami szentségnek tar-
tották és a farkuk elé kötötték. Leültünk hozzájuk, hát mi nagyot nevettünk, ők nem értették, hogy min nevetünk 
és egy remek pörköltet fogyasztottunk el velük. Ez az egyik emlékem onnan. 

– De abban talán nem volt emberhús?

– Azt hiszem, nem. Szóval, ők vigyáztak arra, hogy mi ne tudjuk meg. Hogyha emberi csontokat találtunk egy 
falunak a határában, akkor azt mondták, ezek a szomszéd faluból származnak. Mostanában azonban volt egy ér-
dekes esetem. 1988-ban, azt hiszem, Kanadában megkértek engem, hogy vegyek részt egy új-guineai expedíci-
óban a hegyek között. Én mondtam jó, hát eljövök, hány katona jön velünk, hogy megvédjen? Amire azt mond-
ták, hogy nem kell katona már. Mondom, miért nem? Azért, mert Leedsből, Angliából egy öt vagy hattagú tár-
saság jött Új-Guineába látogatóba és azokból kettőt megettek az új-guineaiak, és akik megették, azok rosszul let-
tek. Miért? Mert Leedsben annyi érc, vas, nikkel, kobalt van a levegőbe, hogy egy bennszülött beteg lesz tőle. Vi-
szont azok, aki nem ettek, azok nem lettek betegek. Ezt a pápuák megjegyezték: többé nem ettek európai ember-
húst. Hogy egymást eszik, az más kérdés. 
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– Milyen emléket őrzöl kortársaidról? 

– Nézd, a legjobb emlék Karinthytól van, mert a nevetésnek az emléke a legszebb emlék az életben, hogy úgy 
mondjam. Nem a szenvedés látása, a bajok vagy a küzdelmek, a tiszteletlen politikai harcok, hanem a nevetés. 
Emlékszem arra, hogy egyszer ott álltam a körúton, az Oktogonon délben, és arra jött egy hatos villamos. A hatos 
villamosnak a második kocsijában az emberek ott álltak és rettenetesen röhögtek, lehetett hallani az utcán. Ebből 
megtudtam, hogy a Karinthy ott van, és fölszálltam a második kocsira. Kérlek szépen, azt történt, hogy Karinthy 
ott állt a villamos közepén és beszélt az embereknek, azok pedig hallgatták boldogan és nevettek. Kivéve egy em-
bert, aki az akkor délben megjelent Az Est című lapot tartotta a kezében és olvasta. Odamegyek Karinthyhoz, kö-
szöntöm, ő meg rámutat az újságra és azt mondja: „Olvasd fordítva!” Mondom, fordítva? Hát ott állt az újságon, 
hogy Aquincumban találtak egy sírt, római fővezér sírját. Azt mondja Karinthy, római fővezér fordítva: „Réz-
evő fia mór.” Teljesen váratlan volt. Karinthy mindig és mindent úgy csinált, hogy az ember elcsodálkozott azon. 

– A recski munkatáborban három nehéz, kemény évet húztál le. Mi volt ott a reménység számodra? 

– A baj az volt Recsken, tudod, hogy a második világháború börtöneiben az emberek reménykedtek az angol–
amerikai győzelemben és volt egy reménység. Recsken 1280 ember volt, reggel álltunk sorban, kivonulás előtt fél 
hétkor, odajöttek hozzám még mielőtt sorban álltunk volna, s mondták: „Gyurka, mondj valami jót, nem baj, ha 
nem is igaz.” Mire én azt mondtam: „Nézzétek, egy reményünk van, hogy a Sztálin megdöglik és mi egy enyhébb 
kommunista uralom alá kerülünk. Nem sokkal enyhébb, de legalább kiengednek bennünket ebből a szörnyű-
ségből.” A szörnyűséget én nem tudom leírni nektek barátaim, mert olyan rettenetes, hogy talán el sem hiszitek. 
Először is elvittek bennünket és a legtöbbünknek nem mondták meg, hogy miért viszik el. Elvittek Kistarcsára, 
Kistarcsáról Recskre, ahol se posta, se levelezés, se könyv, se írás nem volt. Az egyetlen írás, amit láttunk, a mis-
kolci kenyéren lévő cédula volt három esztendeig. Nem tudom, hogy el tudjátok-e ezt képzelni. Se újság, se rá-
dió természetesen, tizenkét óra munka legalább, nyáron tizennégy óra munka volt, 365 nap munka, vasárnap is 
munka, egyetlen ünnepnap május 1. Egy ünnepnap egy évben! Szóval, ha mondom, már én magam sem hiszem, 
olyan rettenetes volt. Próbáltam vigasztalni, bár én nem bíztam abba, hogy szabadulunk. Biztos voltam benne, 
hogy Sztálin él még harminc évet, ez a dög, és ott pusztulunk mindnyájan két-három évvel később. Körülbelül 
százan haltak már meg. 

Egy dolog volt, ami egy kicsit megvigasztalt, ugye reggel kivonultunk a sáros, vizes időben, három hónapig 
olyan volt az idő, mint ma, 1950 októberében, novemberében és decemberében. Szóval, kivittek munkába, este a 
sötétben létszámellenőrzés tartottak a sárban úgy, hogy a legtöbb embernek a csizmája beleragadt a sárba. Másfél 
vagy kétórai ellenőrzés után bekergettek minket korbáccsal a barakkba és reggel húztuk fel újra a vizes csizmát, 
amibe becsorgott az eső, mivel kinn állt a csizma a barakkon kívül. Nem tudtuk lehúzni a vizes ruhát magunkról, 
úgy vizesen lefeküdtünk, elaludtunk. Láttuk, hogy ez nem megy, így tönkremegyünk mindnyájan és társas cégek 
alakultak, ha szabad így mondanom. Az ágyam – ágy? – fagallyak és azon törekszalmával töltött szalmazsákok, 
egy embernek fél szalmazsák – ott feküdtünk, és amikor este nyolc vagy kilenc óra után leoltották a villanyt, 
akkor összeültünk és kezdtünk beszélgetni. Az én cuccomon tizenketten voltak köröttem, gyönyörűség volt az, 
hogy velem szemben Suta Ferenc volt egy budapesti vágóhídról és mellette Pallavicini Alfréd őrgróf. Sikerült 
barátságot teremteni egy arisztokrata és egy parasztfiú között, de mindenki között, ha szabad így mondanom. 
Sikerült végre elérnem azt a rettenetest, amit nem tudok elérni manapság, hogy Magyarországon kétféle párt 
van és eszik egymást esztelenül, őrült módra és ez teszi tönkre az országot. Ott hagytuk abba, hogy tartottunk 
előadásokat, filozófiát, költészetet. A Czebe Valér vezérkari ezredes a földön ült, operákat tudott fütyülni, kö-
rötte nyolc-tíz paraszt ült és hallgatták, hogy fütyüli el Mozart egyik operáját elejétől a végéig. Ez Czebe Valér 
volt. Nyeste Zoltán magas matematikáról tartott előadást és így esténként egy órát virrasztottunk és kiderült az, 
hogy ami bennünk igazán értékes, a kultúra, semmi egyéb. A kultúra az, ami minket emberré tesz, ami életünk 
gyönyörűségét okozza. 

(A felvétel befejező része technikai okok miatt nem maradt meg…)


