
1910. szeptember 22.
 Megszületett Leimdörfer György Bernát József néven 
Budapesten, Leimdörfer Jenő vegyészmérnök, a Tech-
nológiai Főiskola tanára és Biringer Erzsébet Katalin 
gyermekeként.
1919. január 2.
 Családtagjaival együtt a Városligeti fasori reformá-
tus egyházközségnél megkeresztelték.
1920 és 1928 között

 A fasori Evangélikus Főgimnáziumban tanult.
1928 és 1933 között

 A bécsi, a berlini, a párizsi végül a grazi egyetem hall-
gatója volt.
1931
 Belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba.
1933 és 1934 között

 Önkéntes katonai szolgálatot teljesített Miskolcon; 
első verseit a Független Szemle és a Magyar Hírlap 
közölte.
1937
 Az év elején feleségül vette Ács (Spitzer) Valit; 
Heine- és Villon-átköltései kötetben is megjelentek.
1938. december

 Párizsba emigrált.
1940. június

 A német megszállás elől egy francia teherhajón 
Marokkóba menekült.
1941. október

 New Yorkba költözött, ahol a Szabad Magyar Mozga-
lomban Vámbéry Rusztem titkáraként és a mozgalom 
Harc! című lapjának szerkesztőjeként tevékenykedett.
1943 elejétől 1945 végéig

 Az amerikai hadseregben szolgált káplárként, a 
csendes-óceáni hadszínteret is megjárta.
1946. március

 Visszatért Magyarországra, a Kisfaludy Társaság 
tagjává választotta.
1947 és 1950 között

 A Népszava, a Képes Hét munkatársa volt; Kéthly 
Anna biztatására a vidéket járva fiataloknak tartott 
előadásokat.
1947. április 26-ról 27-re virradó éjjel

 Néhány társával ledöntötték Prohászka Ottokár 
püspök szobrát a Károlyi-kertben.
1950. július 14.
 Koholt vádak alapján letartóztatták, az Andrássy út 
60.-ba, majd a kistarcsai internálótáborba hurcolták, 
ezután a recski kényszermunkatáborba került.
1953. szeptember

 Nagy Imre kormányra kerülésével a kényszermunka-
tábort felszámolták, és így kiszabadult.
1953. október 5.
 Feleségül vette Szegő Zsuzsanna újságírót.
1954 és 1956 között

 Alkalmi műfordításokból élt. 1955 januárjában meg-
született András nevű fia.
1956. október

 A forradalom idején a Magyar Írók Szövetségében és 
a megújult Népszavánál tevékenykedett.

1956. november 30.
 Feleségével együtt elhagyták az országot, a Fertő láp-
ján keresztül Ausztriába menekültek, megkezdődött 
második emigrációja.
1957 eleje

 Rövid bécsi tartózkodás és dél-amerikai előadókörút 
után Londonban telepedtek le.
1957 és 1962 között

 Az emigráns Irodalmi Újság felelős szerkesztője, val-
amint a nemzetközi PEN Club titkára volt. 1962-ben 
megjelent önéletrajzi regénye, a My Happy Days in Hell 
(Pokolbeli víg napjaim) címmel.
1963. szeptember 22.
 Felesége meghalt csontrákban.
1964-től 1965 márciusáig

 Firenzében lakott.
1965-től 1967 közepéig

 Máltán lakott, 1966-tól együtt élt Eric Johnsonnal.
1967 során

 Visszatértek Londonba, majd decemberben Torontóba 
költöztek.
1968-tól

 A New York-i Columbia Egyetemen magyar irodal-
mat tanított.
1969. május

 Torontóban névházasságot kötött Erényi Lilivel;  
1982-ben váltak el.
1971
 A New Jerseyben lévő Montclair, majd a philadel-
phiai egyetemen oktatott. Még ebben az esztendőben 
visszatért Torontóba, ahol a közép-európai irodalom-
ról tartott előadásokat az egyetemen.
1978. november 29.
 A torontói egyetem díszdoktorává avatták.
1980
 Püski Sándor kiadásában megjelent a Faludy György 
Összegyűjtött versei című kötete New Yorkban.
1982
 A quebeci Bishop’s Egyetemen díszdoktorrá avatták.
Itthon a Mozgó Világ közölte verseit, Szakolczay Lajos 
kritikát írt művészetéről.
1986 és 1989 között

 Tagja volt a chicagói Szivárvány című folyóirat 
szerkesztőségének, emellett számos más emigráns  
magyar irodalmi periodikában publikált.
1987. november 1.
 Itthon szamizdat kiadásban megjelent a Pokolbeli víg 
napjaim.
1988. szeptember

 Harminckét esztendő távollét után hazalátogatott; 
bemutatták Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia        
Faludy György, költő című filmjét.
1989. március

 Eric Johnsonnal együtt végleg hazatért Budapestre.
1990
 80. születésnapján a Zeneakadémián köszöntötték.
1994
 Göncz Árpádtól átvette a Kossuth-díjat.
2002. július

 Feleségül vette Kovács Fanny költőt.
2006. szeptember 1.
 Csillaghegyi otthonában meghalt.

Faludy György (1910–2006)
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22, september 1910
 He was born as György Bernát József Leimdörfer in 
Budapest. His father, Jenő Leimdörfer was a chemical en-
gineer, Professor at the College of Technology. His mother 
was Erzsébet Katalin Biringer.
2, january 1919
 He was baptised at the Reformed Church in Városliget 
Alley together with other family members.
1920–1928
 He was the student of the Lutheran Secondary School in 
Városliget Alley.
1928–1933
 He was the student of the universities of Vienna, Berlin, 
Paris and Graz.
1931
 He joined the Social Democratic Party of Hungary.
1933–1934
 He served the army as a volunteer in Miskolc. His first 
poems were published in Független Szemle (Independent 
Review) and Magyar Hírlap (Hungarian News).
1937
 He married Vali Ács (Spitzer) at the beginning of the year.
His Villon and Heine paraphrases were published in a         
collection, too.
1938
 He emigrated to Paris in December.
june 1940
 He fled before German occupation to Morocco aboard a 
French freight ship.
october 1941
 He moved to New York and worked as the secretary of 
the Movement of Free Hungarians and as the editor of the 
paper of the movement, entitled Harc! (Fight!).
From 1943 to 1945
 He joined the American army, took part in operations in 
the Pacific as a chaplain.
march 1946
 He returned to Hungary, and was elected member of the 
Kisfaludy Society.
1947–1950
 He worked as a journalist for Népszava (People’s Voice) 
and Képes Hét (Week in Pictures); following Anna Kéthly’s 
encouragement he travelled all over the country to deliver 
lectures for young people.
night oF 26–27, april 1947
 He knocked down the statue of Ottokár Prohászka, the 
bishop in Károlyi Garden with some of his companions.
14, july 1950
 He was arrested and taken to 60. Andrássy Street as a       
result of feigned action. Then he was transferred to the in-
ternment camp in Kistarcsa. Finally, he was sent to the forced 
labour camp in Recsk.
september 1953
 Owing to Imre Nagy and his government, the political    
climate had changed, the forced labour camp was done 
away with and he became free.
5, october 1953
 He married the journalist, Zsuzsanna Szegő.
1954–1956
 He lived on occasional translations; in January 1955 his 
son András was born.
october 1956
 At the time of the revolution he worked in the Hungarian 
Writers’ Association and at the renewed daily Népszava 
(People’s Voice).

30, november 1956
 He left the country with his wife to arrive in Austria through 
the marsh of Lake Fertő; his second emigration started.
beginning oF 1957
 After a short period in Vienna and a tour of lectures in 
South America they settled down in London.
1957–1962
 He was the editor-in-chief of the emigrant Irodalmi Újság 
(Literary Gazette) and secretary of the international PEN Club.
1962
 His autobiographic novel entitled My Happy Days in Hell 
was published in English.
22, september 1963
 His wife died of bone cancer.
march 1964–1965
 He lived in Florence.
1965–middle oF 1967
 He lived in Malta.
From 1966
 He lived with Eric Johnson.
1967
 They returned to London and then left for Toronto in     
December.
1968
 He delivered lectures on Hungarian Literature at the       
Columbia University in New York.
may 1969
 He was formally married to Lili Erényi in Toronto. They 
got divorced in 1982.
1971
 He worked as a guest-professor at Montclair University 
in New Jersey then at the University of Philadelphia. He  
returned to Toronto and gave lectures on Central European 
literature at the university.
29, november 1978
 He was conferred honorary degree by the University of 
Toronto.
1980
 His volume entitled Faludy György Összegyűjtött versei 
(Collected Poems of György Faludy) was published in New 
York by Sándor Püski.
1982
 He was conferred honorary degree by the Bishop’s         
University in Quebec. The journal entitled Mozgó Világ 
(The World on the Move) published his poems, Lajos        
Szakolczay wrote a review on his art.
1986–1989
 He was member of the journal entitled Szivárvány     
(Rainbow) in Chicago; he published his works in other 
periodicals of Hungarian emigrants.
november 1987
 Pokolbeli víg napjaim (My Happy Days in Hell) was pub-
lished in samizdat edition in Hungary.
september 1988
 He came back to Hungary after 32 years of emigration; 
the film of Géza Böszörményi and Lívia Gyarmathy en-               
titled Faludy György, költő (George Faludy, poet) was screened.
march 1989
 He came back to Budapest with Eric for good.
1990
 He was greeted at the Academy of Music on his 80th 
birthday.
1994
 He was awarded the Kossuth Prize by Árpád Göncz.
july 2002
 He married the poet, Fanny Kovács.
1, september 2006
 Died in his home in Csillaghegy (Budapest).
 

George Faludy (1910–2006)

életrajz.indd   2 2010.05.06.   11:50:02




