
Bécsbe menekült, ahol feleségével és Pálóczi-Horváth 
Györggyel megírták a Tragödie eines Volkes (Egy 
nép tragédiája) című, németajkúaknak szóló magyar
történelmet. Innen indult előadókörútra Dél-
Amerikába (Mexikó, Costa Rica, Bolívia, Paraguay, 
Argentína, Peru, Brazília) három munkással és egy 
néptanítóval, hogy a magyar forradalomról beszéljenek. 
Ezután Londonban az emigráns Irodalmi Újságot 
szerkesztette 1962 elejéig. Még ebben az évben meg-
jelent a recski táborban szerzett élményeken alapuló 
önéletírása, a My Happy Days in Hell angolul, Szász 
Kati fordításában. Rövid ideig az ősnyomtatványokat 
újra kiadó Eugrammia Press, Kelemen Zoltán kiadójának 
tanácsadója volt. Felesége halála után Firenzébe, majd 
Máltára költözött, ahol felkereste őt Eric Johnson. Együtt
visszatértek Londonba, itt jelent meg 1966-ban Karoton
című regénye, mely az államvallássá váló kereszténység 
időszakáról szól. Egy évvel később egykori recski rabtár-
sa, Egri György hívására Torontóban telepedtek le. Itt 
és New Yorkban egyetemi előadásokat tartott. 

Eric MichaEl Johnson

(Indiana /USA/, 1937. okt. 22.–Katmandu /Nepál/, 2004. április) 
Izlandi és lett származású amerikai balett-táncos, világvándor, latin 
nyelven író költő, Faludy élettársa. Ő fordította angol nyelvre a Rotterdami 
Erasmust. Közös munkájuk a Jegyzetek az esőerdőből című kötet.

Hegedűs Géza (1912–1999) író, újságíró levele 
Faludynak a Karoton c. regénye hazai megje-

lentetésének esélyeiről, 1964. dec. 1. 

Eric Johnson levele a Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központnak, 1966. aug. 19.

Talán emlékeznek, egy évvel ezelőtt többször is megkerestem 
Önöket, hogy beszélhessünk. Akkoriban turistaként jöttem 
Magyarországra, és nagyon szerettem volna ott maradni, és 
ott dolgozni. Sajnos ez túl bonyolult lett volna: nem kaptam 
meg a szükséges papírokat sem a Magyar Rádiótól sem az 
Egyetemtől.

Így aztán elmentem Magyarországról. Mindeközben a költő és 
regényíró Faludy György titkára lettem. Pillanatnyilag a legú-
jabb regényét segítek neki angolra fordítani. Néhány hét múl-
va Faludy Úr Párizsba utazik egy időre, és én is vele tartanék. 
Ám az Önök együttműködésével ez egy pár héttel csúszhat.
 
Egy barátom ugyanis ideérkezett Amerikából, és azt szeretné, 
ha elkísérném Budapestre két vagy három hétre. Lehetséges
volna, hogy kevesebbet kelljen költenünk a napi hat dollárnál? 
Pozsonyból érkeznénk Magyarországra, és vonattal mennék 
Budapestre, de ennyi pénzt nem tudnánk költeni. Ha szeptember 
16. körül elmennénk Önökhöz tudnának-e mentesíteni minket 
az árfolyam alól egy vagy több hétre?

Ennél sokkal fontosabb a következő: Faludy Úr egy ideje azon 
gondolkodik, hogy visszatérne Magyarországra. Ez ügyben 
több dologgal is megbízott, hogy megbeszéljem Önökkel, és 
reméli, hogy a magyar kormány engedélyezi, hogy beszél-
hessek az illetékes hatóságokkal a lehetséges visszatéréséről. 
Mivel én annyira Magyarországon akartam maradni tavaly, ez 
számomra is jó lehetőség volna. Amennyiben Faludy Úr haza-
települ, és Magyarországon szeretné megjelentetni műveit, ez 
számomra nagyszerű lehetőség volna, mert a műveit fordít-
hatnám angolra, amíg ott élek. 

1955-ben önkéntesként belépett az amerikai hadseregbe, 18 hónapot töltött Japánban, ahol rejtjelezős és rádiós 
volt. 1959-ben őrmesterként szerelt le. Kanadában angol irodalmat hallgatott, majd a New York-i Colum-
bia Egyetemen végzett tanulmányokat. 1960–1961-ben a Time magazinnál dokumentátorként alkalmazták, 
a Bloomington Egyetemen magyarul tanult. Olvasta Faludy My Happy Days in Hell című regényét, és hogy 
személyesen találkozzon a szerzővel, 1965. szeptember 24-én Magyarországra érkezett. Állást keresett a Magyar 
Rádió Nemzetközi Osztályán, illetve az ELTE angol tanszékén, majd október 8-án Stuttgartba utazott. 1966 
februárjában kereste föl az ekkor Máltán élő Faludyt. Személyi tikára és egyben élettársa lett. 2002-ben elhagyta 
Budapestet és Tibetbe vonult vissza. 
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