
|115

Gál József

Egy önéletrajz 
lehetőségei
Kutatás Faludy György önéletírása(i) után

Faludy György a 20. század magyar irodalmának egyik legkülöncebb alakja volt annak ellenére is, 
hogy aktív pályafutásának jelentős részét Magyarországtól távol, kényszerű emigrációban töltötte. 
1988-as hazatérését követően Erdélytől Sopronig, Komáromtól Szegedig járta végig az oktatási 
intézményeket, irodalomkedvelő közösségeket, hogy hosszú életútjának tapasztalatairól meséljen. 
2006-ban bekövetkezett haláláig gyakori vendége volt különböző televízióműsoroknak, pódiumes-
teknek, beszélgetéseknek. A közéletben való jelenlétét ekkor nem lehetett megkérdőjelezni. Ezért 
látszólag sokat tud a közvélemény a világjáró költőről, de a valóság ettől jelentősen eltér. Átfogó 
irodalomtörténeti munka hiányában ezidáig csak a felszínt kapargatta a költő után érdeklődő, és a 
fától nem láthattuk meg az erdőt. Faludy György életrajzában kiemelt jelentősége van az emigráció-
nak. Életének 96 évéből kerek 40 éven keresztül Magyarországtól távol kényszerült a boldogulásra. 
Műveinek jelentős része is ekkor született. A 40 év alatt élt Franciaországban, Marokkóban, az 
Egyesült Államokban, Angliában, Dél-Amerikában, Kanadában és rövidebb időt töltött Máltán 
vagy Olaszországban. Az elvándorlás, az emigráció minden esetben magában hordozza egy adott 
társadalmon belül a kisebbséghez való tartozás terhét, az eddig megszokott környezetből való 
kiszakadást, így az identitás bizonytalanságát, tehát az én reprezentálhatóságának nehézségeit. 
Faludy György esetében hangsúlyos az életrajzot mint deskriptív fogalmat megvizsgálni. Paul de 
Man „arcrongálásnak”,1 a valós események torzításának nevezi az önéletírásokat, mintsem tényszerű 
adatközlésnek. Egyfajta elváltozást szenved a szerző személye, az időbeli linearitás és az események 
horizontja is a szövegromlás felé mutat. Walter Benjamin egy töredékében a személyiség torzulása 
felől közelít az önéletírások felé, míg Phlippe Lejeune a valóságra utaló jel hiányát véli felfedezni az 
önéletírásokban. Lejeune definíciója2 szerint önéletírásnak a szöveguniverzum azon részét nevezzük, 
amely írásnak a szerzője, szereplője és elbeszélője is azonos. Látható tehát, hogy az önéletírások 
számtalan értelmezési lehetőséget kínálnak, a Faludy-kutatáshoz én a fentebb említetteket tartom 
a legfontosabbaknak. Ezt szövegeinek megformáltsága is mutatja, hiszen minden ilyen jellegű 

1 Paul de Man, Az önéletrajz mint arcrongálás, Pompeji, 1997/2–3, 93–107.

2 Philippe Lejeune, Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok, Bp., L’Harmattan, 2003.
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szövegének szerzője, szereplője és narrátora is önmaga. Ez felveti az én reprezentálhatóságának 
kérdését, mindezt eltérő politikai és hatalmi terekben vizsgálva. 

Faludy négy darabból álló önéletírásának első kötete 1963-ban jelent meg My Happy days in 
Hell3 címen Londonban. A kritikusok és az olvasók elismerését is kivívta a kötet, amelyet a ’70-es 
évek végén egyes értelmezők már Szolzsenyicin gulág-szövegeihez hasonlítottak: „… a magyar 
Gulággal, mely Dániában oly nagy sikert aratott, Faludy jó évtizeddel megelőzte Szolzsenyicint.”4 
Magyarországon 1989-ig kellett várni az első magyar nyelvű kiadásra, mivel a korábbi recski rab-
tól, a népköztársasággal szemben ellenségesen fellépő írótól nem közöltek szöveget. A könyvben 
Faludy konstruál. Valós történelmi eseményeket a saját életeseményein keresztül megmásít és 
eltúloz. Nehéz hitelt adni a könyv azon részének, amelyben a már ÁVH-s őrizetben lévő Havas 
Bandit úgy verik agyon, hogy közben Sztálin nevét kiabálja. Nem egy nagy hazugságról van szó, 
hanem inkább sok kicsi ferdítésről. Ezek sokkal inkább esztétikai szempontból másítanak a való-
ságon, mintsem direkt történelemhamisítói céllal. Egy fontos kérdést azonban felvetnek. Lehet-e 
ezt a könyvet önmagában hiteles forrásnak, a szerző életében végbement eseményeket hitelesen 
reprezentáló alkotásnak tekinteni? Véleményem szerint a válasz egy kategorikus „nem”-nél jóval 
összetettebb. Az emigráns saját komfortzónájából kilépve egy új, számára létidegen környezetben 
találja magát. Kapcsolatkeresésre és a magabiztosabb önkifejezésre van kényszerítve. Ennek 
korhű lenyomatát találhatjuk meg az emigránsok kapcsolatfelvételi kísérleteiben, levélváltásaiban.  
A külföldre távozott értelmiségiek körében Faludy is megpróbált megfelelően helyezkedni, régebbi 
kapcsolatait fentartani, az eltérő tér miatt megszűnők helyére újakat teremteni. Így a költő kisebbségi 
létéhez hozzátartozik egy olyan közeg megteremtésének kísérlete, amelyben otthonosan mozoghat.  
A mesemondás tehát párosult a tényszerű közléssel, aminek következménye lett a Pokolbeli sorozat. 

A Faludy-életrajzot több eltérő narratívából érdemes értelmezni. Amint az közismert, a második 
világháborút követő rövid, de annál zűrzavarosabb politikai események lezárásaként 1948-ban a 
kommunista párt veszi át a hatalmat Magyarországon. Rákosi Mátyás vezetésével pedig haladék 
nélkül megkezdik az ország szovjet mintára történő újjáépítését. Ennek a folyamatnak a részeként, 
az ország stabilitásának érdekében újjáalakul a rendőrség, ami egyre inkább az NKVD bizonyos 
egységeire kezd hasonlítani. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) megalakulásával elkezdett kiépülni 
egy fedett ügynököket foglalkoztató, megfigyelésre alapuló hatalmi rendszer. Politikai ellenfeleik, 
például a szociáldemokrata képviselők letartóztatását követően a párt ökle az értelmiségiekre, az 
írókra, a költőkre, mérnökökre, orvosokra súlyt le. Ennek okán került az ÁVH látókörébe Faludy 
György is. 1949-ben Faludyt Komor Imre, a Népszava akkori főszerkesztője küldi el tudósítani a 
Karlovy Vary-i filmfesztiválra. Szobnál „detektívek” leszállítják a vonatról és Budapestre kísérik.  
Az út során őrzői megnyugtató hangnemben társalognak vele. Biztosítják arról, hogy csak egy 
másik üggyel kapcsolatban kívánják meghallgatni tanúként, ellene nem zajlik eljárás. A költő 
1949 és 1952 között megjárja az ÁVH Andrássy úti börtönét, a kistarcsai gyűjtőtábort, majd 1952 
augusztusától a recski munkatáborban tölti büntetését, amelyet tiltott határátlépés kísérletéért 
és kémkedésért szabtak ki rá. 1953-ban, Sztálin halálát követően, részleges amnesztiát hirdetnek 
Magyarországon, és az addig fogvatartottakat kisebb-nagyobb csoportokban szabadon engedik. 

3 George Faludy, My Happy Days in Hell, London, Penguin US, 1962.

4 Faludy György, Pokolbeli víg napjaim, Bp., Magyar Világ, 2005. (Az idézet a könyv hátoldalán olvasható, eredeti 
megjelenés: Göteborg-Posten, 1978.)
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1953. szeptember 17-én már csak 21-en maradtak a recski táborban. Az utolsó turnussal együtt 
szabadult Faludy György is. Az a tény, hogy az utolsók között nyeri vissza szabadságát, bizonyítja, 
hogy a rendszer továbbra is veszélyes elemként tekintett rá, akit a lehető legtovább lakat alatt 
kellett tartani. Faludy ezt követően javarészt fordításokból, igen szegény körülmények között él. 
Az 1956. októberi eseményeket támogatja, ugyan aktívan nem szereplője5 az eseményeknek, de 
informálisan támogatja azt. A szovjet ellentámadást és a forradalom leverését követően emigrál 
Magyarországról és Ausztrián keresztül Londonban telepedik le. Az irodalomtól Angliában sem 
szakad el, szerkesztője lesz a magyar nyelvű Irodalmi Újságnak és felveszi a kapcsolatot más magyar 
nyelvű sajtóorgánumokkal is, így a kor egyik legjelentősebb emigráns lapjával, a Látóhatárral is. 
Az újság a nyugaton élő emigráns magyarság egyik legjelentősebb irodalmi és kulturális folyóirata 
volt. Borbándi Gyula, a lap egyik alapítója, az anyagilag, politikailag legnehezebb időszakban is 
igyekezett a nyugati migráció számára értékelhető szellemi forrást biztosítani. Ebben segítségére 
volt, hogy bizonyos idő elteltével a szerkesztőség több ezer külföldön élő magyar lakcímével ren-
delkezett, amelyeket részben a szerkesztőségbe érkezett levelek segítségével, részben pedig egyéni 
előfizetések alapján gyűjtöttek. Így célirányosan juttathatták el a folyóiratot a megrendelő címére. 
Faludy elsősorban Horváth Béla költőn és Vámos Imre írón keresztül tartja a kapcsolatot az ’50-es 
évek végétől már Münchenben megjelenő lap szerkesztőségével. 

Szintén közismert tény, hogy bár nevében megszűnt, funkcióját tekintve új megnevezéssel 
folytatta munkáját az ÁVH a Kádár-korszakban is. 

A hatalom birtokosait a hatvanas, hetvenes években félelmi reflexeik […] továbbra is arra késztették, 
hogy belügyeseikkel éberen figyeltessék a mérvadó értelmiségiek minden lépését: számon tartassák 
gondolataikat, lehallgattassák telefonjukat, poloskát telepíttessenek a hálószobájukba. […] A retorziót 
azonban a (hazai) nyugalom fenntartása érdekében többnyire nem verték nagy dobra, és sokszor 
megelégedtek a gyanús szabadon gondolkodók további megfigyelésével.6 

Ehhez minden eszköz és anyagi támogatás rendelkezésre állt az érintettek részére. A belügyis 
„kémelhárítók” a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegeiből szervezték meg a besúgói háló-
zatot, hol fenyegetéssel, hol „hazafias alapon”. Fontos kiemelni, hogy ezt a tevékenységet nemcsak 
Magyarország határain belül, de az országhatárokon túl is sikerrel végezték. A konszolidálódó 
Kádár-rendszernek égetően fontos volt, hogy a nyugati emigráns magyarság ne hozhasson létre 
egységes közösséget, így ne kelthesse rossz hírét az „új” rendszernek. Látni és látva lenni egzisz-
tenciális alaphelyzet is. A modern kor beköszöntével és az információáramlás felgyorsulásával a 
megfigyelés lehetőségei politikailag instrumentálódtak. Ez a hatalmi térben keletkező szubjektivitás 
új formáit is kijelölte. Ez a Merleau-Ponty-féle egzisztencialista alapvetés politikai praxisa. A nyugati 
emigráció bomlasztására időről időre szerveztek be emigránsokat. Környezettanulmányok hosszú 
sorát készítették a beszervezni kívánt személyről. Megvizsgálták szexuális irányultságát, anyagi 
helyzetét, politikai gondolkodását, addigi munkásságát és ugyanezeket elvégezték családtagjaikon, 
barátaikon is, természetesen abból a célból, hogy nyomást gyakorolhassanak a leendő ügynökre.  
Ez rendkívül idő- és pénzigényes folyamat volt, de a rendszer számára minden elköltött forint, 

5 Uo.

6 Standeisky Éva, Gúzsba kötve, Bp., 1956-os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005. 
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márka vagy dollár megérte, ha céljukat sikerrel elvégezhették. Hasonló módon került a belügyis 
szervek látókörébe Horváth Béla és Vámos Imre is.

„Bodrogi” 1908-ban Budapesten született, munkásszármazású, egyetemi végzettségű, frankfurti 
lakós. […] 1952 nyarán Münchenbe utazott és a Szabad Európa Rádió- irodalmi osztály munkatársa 
lett. Itt ismerkedett meg „Kerekessel” és akkor kapcsolódott be a Látóhatár c. emigrációs folyóirat 
szerkesztésébe. 1957 márciusában „baloldali” magatartása miatt a SZER-től elbocsátották. 1959 
decemberében létesítettünk vele kapcsolatot, 1960 nyarán Salzburgban beszerveztük. […] Rend-
szeres havi juttatásban /500DM/ (Deutsche Mark – német márka, fizető eszköz), részesítjük és 
biztosítottuk folyóiratuk kiadásának anyagi költségeit is […] Hazatérése érdekében vállalta, hogy 
folyóiratuk és más eszközök felhasználásával közreműködik abban, hogy a MISzK (Magyar Írók 
Szövetsége Külföldön), a SZER és a mögöttük álló amerikai intézmények tevékenységét leleplezzük 
és lejárassuk.7 

A Szőnyei Tamás által összegyűjtött információk alapján valószínűsíthetjük, hogy az ÁVH által 
beszervezett „Bodrogi” fedőnevű ügynök nem más, mint Horváth Béla, a Látóhatár irodalmi osztá-
lyának egyik szerkesztője volt. A Belügyminisztérium adatai szerint beszervezését a fent említetteken 
túl azért tartották fontosnak, mert „Kerekes” fedőnevű ügynökkel közösen szerkesztett lapjukat a 
nyugati emigráció bomlasztására kívánta felhasználni az állambiztonság. Elsősorban olyan cikkek 
megjelentetésével, amelyek jobb színben tüntetik fel Magyarországot és Kádár Jánost világszerte. 
Másodsorban pedig az eddig publikáló „rebellis” szerzők, mint Faludy elnémításával, publikálásuk 
csökkentésével vagy anyagi járandóságuk visszatartásával.

Ügynökké történő beszervezés céljából 1951-ben kezdtünk el foglalkozni Vámos Imre továbbiakban 
„Kerekes” fn. jelöltünkkel. „Kerekes” 1927-ben született Mezőhegyesen, alkalmazotti származású, 
gimnáziumot végzett, újságíró, 1943-tól a W.M.-ben dolgozott. […] Svájcban telepedett le, majd a 
Szabad Európa Rádió megalakulásakor Münchenbe költözött át és 1957 márciusáig a SZER kommen-
tátora volt „Jánus” néven. […] Itthon élő sógorát „Borostyán” néven beszerveztük és 1956 nyarán 
Münchenbe küldtük azzal a feladattal, hogy „Kerekes”-t tanulmányozza és beszervezze. Az ügynök 
küldetése nem járt eredménnyel, mivel „Kerekes” fn. ügynök az együttműködést visszautasította. 
1958-ban […] helyzetének értékelése alapján apját, továbbiakban „Darusi” fn. ügynök, tartottuk 
alkalmasnak arra, hogy felhasználásával folytassuk „Kerekes” tanulmányozását és kapcsolatfelvételt 
készítsünk elő. 8 

A második kapcsolatfelvétel sikeres volt. A fentiek alapján bizonyos, hogy Vámos Imre is a belügyi 
szervek besúgója volt éveken keresztül. Horváthal közös első megbízatásuk szerint átadták a 
hatóságoknak a Látóhatár szerkesztőségében korábban összegyűlt teljes címlistát, amely az összes 
előfizető személyes adatait tartalmazta. A Látóhatár szerkesztőségében végbement szakadás és 
az Új Látóhatár megalakulása nagyban volt köszönhető az itthonról keltett politikai hangulatnak 

7 ÁBTL, Bt-129-es dosszié.

8 ÁBTL, Bt-129-es dosszié.
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a szerkesztőségi tagok között. A dossziékból9 kiderül, hogy mások mellett ő is ajánlotta az utód-
szervezet figyelmébe Horváthot, mint „hasonlóan gondolkodó, politikai és kulturális értelemben 
lojális”,10 magához hasonló, megbízható embert a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének 
figyelmébe. Szolgálataik ellentételezéseként havi 500 német márkát és közösen szerkesztett lapjuk 
anyagi támogatását kapta a két irodalmár. Faludy egyik levelében így ír Horváthnak egy elmaradt 
kifizetéssel kapcsolatban: 

Kedves szavaidra, amelyekben támogatásomat kéred, azt felelem, hogy ezt a támogatást szívvel, 
lélekkel eleve is megadtam és mindent, amit emberileg módomban van, el fogok követni, hogy ezt 
az igazán minimális fixet, ami személyednek a költőnek, a barátnak, az emigránsnak jár, valamilyen 
formában mindaddig megkapjad, amíg az Irodalmi Újság él és létezik. Sok szeretettel ölel Faludy 
Gyurkád.11    

A besúgói jelentések az állam fontos médiumai, az utókor számára krónikásai. Faludy György eseté-
ben a besúgásokon keresztül egy többszörösen összetett életút rajzolódik ki, hiszen lehetőség nyílik 
a jelentéseket és a szerző saját közléseit összeolvasni. Nagyrészben eddig ismeretlen levelezésükön 
keresztül lehetőség nyílik az életrajz kiegészítésére, az önéletírások újraértelmezésére. Tehát a szerző 
próbálkozásai a saját arcának megrajzolására egy külső információforrás segítségével igazolhatóak 
vagy ignorálhatóak. Dr. Hegedűs Géza (Hargitai fn. ügynök) így ír Faludyról: 

[…] csak akkor ember, amikor verset ír, egyébként üres óráiban rablógyilkos. Az emigráció is így 
számol vele. Véleményét politikai kérdésekben óránként változtatja. Állandóan anyagi problémákkal 
küzd. […] Faludy György emigráción belüli kapcsolatára és tekintélyére jellemző, hogy senki nem 
hívta őket meg szilveszterkor és Szészékhoz [Szász Béla] is éjfélkor hívás nélkül állítottak be.12 

A Pokolbeli sorozatban leírtakhoz képest ez egy markáns véleménynyilvánítás Faludy személyét 
illetően. Ilyen történettel a saját önéletírásaiban nem találkozhat az olvasó. Azokból a könyvekről 
egy liberális, határozott világnézetű ember képe rajzolódik ki előttünk, akit a sors soha nem foga-
dott kegyeibe, de lehetőséget biztosított számára, hogy nagy korok szemtanúja válhasson belőle. 

A Faludy-kutatás másik emblematikus pontja, az önéletrajz felől közelítve a lírai művek vizsgá-
latának hiánya, és a prózai szövegekhez való kapcsolásuk. 

9 ÁBTL, Bt-129-es dosszié.

10 ÁBTL, Bt-129-es dosszié .

11 ÁBTL, Bt-129-es dosszié.

12 ÁBTL, K-1770-es dosszié.
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Honvágy
(részlet)

Nem szoktam meg, nem engedett az átok,
de nem kínlódom és nem könnyezem.
Mint súlytalan, fehér viharkabátot,
keservemet felöltöm könnyeden.

Talán, mert folyton változik a tájék,
attól enyhül bújdosó bánatom?
Vagy mert angol szók nyújtóin ugrálnék
s ami nekik fáj, nem azt fájlalom?13

A Honvágy című vers 1942-ből egyértelműen mutatja, hogy Faludyt is érintette az emigráció okozta 
létbizonytalanság. Természetesen a fenti vers egy kiragadott mű a sok közül, de Faludy ’56 után is 
sokat foglalkozott az idegenség témájával. A művek tartalma legtöbb esetben ugyanaz; saját bizony-
talansága és kisebbségi érzete az emigrációban. A prózai művekből ezek is kimaradtak. A versek 
különlegességét adja, hogy a másik két forrás viszonylag kötött formai követelményeitől eltérően, 
másfajta esztétikával kidolgozott alkotásokról van szó. A költői nyelv az emigráció nyelvén szólal 
meg, és azokkal a napi problémákkal, gondolatokkal foglalkozik, amelyek a legtöbb kisebbségi 
közegben élő emigráns számára relevánsak. Ezeket a műveket megvizsgálva kiderül, hogy Faludy 
esetében egy sokszorosan összetett kisebbségi én (emigráció, biszexualitás, politika, vándorlások, 
idegenség) rajzolódik ki. Úgy gondolom, hogy a forráskutatás segítségével sokkal komplexebb kép 
alakítható ki Faludy György személyéről és munkásságáról, mint az eddig ismeretes volt.

Az eddigiek alapján megkockáztatható, hogy az ismert Faludy-kép sok esetben megtévesztő 
lehet, a korábban elvégzett kutatások hiányossága miatt. Faludy György, önéletrajzi ihletésű regé-
nyeinek munkája során, egy tudatosan választott képet tárt az olvasó elé. Néhány esetben kihagyott 
részleteket, máskor megváltoztatta azok időbeli vagy térbeli lefolyását. Így a saját magára vonatkozó 
traumát bemutatta, de a saját magára gyakorolt hatását és a létbizonytalanságot kihagyta szövegeiből. 
Szórakoztató, de az elhallgatásra épülő önéletírás lett a végeredmény. A hatalmi térben való mozgás-
hoz, a létezés és létidegenség problémáinak bemutatásához nemcsak önéletrajzi dokumentumok, 
de szépirodalmi alkotások is megfelelő forrást biztosítanak. A hiányos munkák eredményeképpen 
az életrajz megfelelő korszakolása sem történt meg napjainkig. Írásomnak szűkebb értelemben nem 
tárgya a különböző korszakhatárok kijelölése, de a további kutatásaim megalapozásához elengedhe-
tetlen a legtermékenyebb időszak vizsgálata, mivel ez a néhány év egybeesik kutatásom korábban 
bemutatott területeivel. Az ’50-es évek végéről, a ’60-as évek elejéről származó lírai művekre úgy 
tekintek, mint amelyek az önéletrajz párhuzamos részei, illetve amelyek segítségemre vannak 
a különböző narratívák ismertetésében. Faludy stiláris és esztétikai megoldásai is segíthetnek a 
hatalmi térben való mozgás kijelölésében. A Faludyra jellemző történetmondás jelen van ezekben 
a szövegekben is, így az életút társadalompolitikai vizsgálatához feltétlenül szükségesek.

13 Faludy György, Levelek az utókorhoz, Toronto, Institut Marsile Ficin, 1975.
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