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Részletek Evelyn
Waugh naplójából
1930. július 8. kedd

11 órára mentem D'Arcy atyához. Kék álla van; okos, agyafúrt el
me. A Mount utcai parókia rémesen rosszul van berendezve. Az
anglikánoknak soha nem sikerül megközelíteniük a jóízlésnek ezt
a rettenetes hiányát. A szó inspiráló erejéről beszélgettünk, és Noé
bárkájáról. Úgy terveztem, George-dzsal ebédelek, ezért visszauta
sítottam Baby Jungman és Cecil Beaton meghívását. Egy óráig ül
tem a Club 500-ban. Ott volt Robert is a nővérével, aki éppen akkor
jött meg Hollandiából. Végül otthagytam a klubot, és elvittem
Audreyt a Hyde Park Grillbe. Koktélparti Grace Ansellnél. Minden
ki ott volt, aki számít. John Betjemari elhozta Gerald Heardöt, akit
a világ legokosabb emberének tartanak. Járatosnak találtam a teo
lógiában és a spiritualizmusban is. Nyilvánvalóan élénk szellem és
remek az emlékezőtehetsége, de egyáltalán nem vonzó személyiség.

1930. július 9. szerda

Reggel D' Arcyval találkoztam, aztán Sovraninál ebédeltem Frank-
11ibamájpástétommal kal. Kitűnő hideg kacsa frois gras1-val. Jól esett ez az ebéd. Kitűnő

koktélparti Beatonéknál. Diana is ott volt. Éppen csak elköszöntem
tőle. Audreyval színházba mentünk. Azért mentünk, hogy megnéz
zük Nigel Playfairt az öltözőjében. Még egy ilyen rossz darabot!
Utána Quaglinohoz mentünk, aztán a Saint James térre.

1930. július 11. péntek

2Richard és Elizabeth
Plunket Greene

D' Arcy atyánál voltam, a tévedhetetlenségről és a bűnbocsánatról

beszélgettünk. Richarddal és Lizával aRitzben ebédeltem, és a nap
hátralévő részét velük töltöttem.I

1930. július 12. szombat

Reggel D'Arcy atyánál. Egész délután levélírás. Owennel és Olivi
ával az Alexander téren vacsoráztam.

1930. július 14. hétfő

Ebéd Beatrice Guinnesszel. Sophie Tucker, Lady Birkenhead, Lady
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Ansonby, David Cecil, Frank, Eleanor stb. Én egy oldalsó asztalnál
ültem Babyvel. Édes volt. Egy Olga Lynn nevű kövér nőt odaültet
tek hozzánk. Azt kérdezte, nem mennék-e el másnap egy szerzői

teadélutánra Rutland hercegnőhöz.Nemet mondtam. Volt a társa
ságban egy keleti származású férfi is, Georges Katawinak hívták 
ha így kell írni. Az egyiptomi követségen ügyvivő, és megtért ka
tolikus.

1930. július 19. szombat

Egy hét óta most aludtam először jól. Gwennel és Oliviával vacso
ráztam, a vallásról beszélgettünk.

1930. augusztus 15..péntek

Megérkezett Olivia a kutyájávaL Egy színházi ember arra akar rá
venni, hogy írjak át darabokat. Úgy tűnik, ezzel egész egyszerűen

rengeteget lehetne keresni.

1930. augusztus 16. szombat

Frank ma egy gondozatlan külsejű, de vonzó lánnyal érkezett láto
gatóba. Lady Cranborne-nek hívják.

1930. augusztus 17. vasárnap

Átmentem Elizabethtel Cranborne-hoz teára. Nagyon szép és kifi
nomult ízléssel berendezett ház, tele egyszerű, szeretnivaló és
nagyorrú emberekkeL A ház előtt vallási szertartás folyt.

1930. augusztus 18. hétfő

Richard és Elizabeth elment. Oliviával Salisburybe autókáztunk, és
vettünk néhány üveg nagyon jó portóit egy kissé ellenséges borkeres
kedőtől. Este kicsit becsíptünk. és a vallásról beszélgettünk. Napköz
ben rengeteg táviratot kaptam Auriol Leetől, Peterstől és Gilbert Míl
lertől. Így a terv, hogy darabokat írjak át, végül dugába dőlt.

1930. augusztus 19. kedd

Diana Cavendish és Betty Cranborne átjött, hogy esős piknikre vi
gyenek minket, de az közben elállt. Három Cecil fiú és két Ormsby
Gore gyerek, egyikőjük egy nagyon csinos kislány.

1930. augusztus 21. csütörtök

Egész nap esett. Nem csináltunk semmit. Írtam D' Arcy atyának.
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3Christopher Wood
(1901-1930) festő

4p.z 1944. január 24-€n

írt, a windsori királyi
lovasság kiképzőezrede

parancsnokának címzett
levélben ez áll

(másodpéldány a
hadügyminisz1emek és
Brendan Brackennek):

"Tisztelettel kérem, hogy
az alább felsorolt indokok

alapján három hónapra
fizetés nélküli eltávozásra

engedélyt kapjak.
Negyven éves lettem, és

elértem a királyi lovas
testőrség főhadnagyi

rangját. 1939 óta a
következő

csapattesteknél
szolgáltam: a) királyi
tengerészet, b) 8-as

számú rohamosztag, c)
nemzetőrség, d)

különleges hadosztály
főhadiszállása, e)
összfegyvememi

főparancsnokság, ~ SAS
ejtőemyős alakulat. Nincs

tehát olyan technikai
képzettségem,

Hampstead, 1930. augusztus 22. péntek

Éjszakára hazamentem a North End útra. Apámat születésnapja
estéjén csúnyán megharapta egy kutya. Anyám éppen most jött
meg a rokonlátogatásból. Audrey úgy látszik nem veszi nagyon
zokon, hogy nem akarok neki több pénzt adni. Kit Wood öngyilkos
lett.' A yorki hercegnőnek lánya született. Birkenhead még él. Este
moziba mentem, apám nem kis bánatára.

A napló augusztus 23-án két hónapra megszakad. Eközben, 1930. szep
tember 29-én, Waught D'Arcy atya befogadta a katolikus egyházba.

Chagford, Devon. 1944. január 31-én

Miután Londonban egyedül csavarogtam (Laura ágyban feküdt
mumpsszal), és az unalom és a kimerültség ördögi spiráljának fog
ságában egyre szűkebbre szabott életet éltem, elhatároztam, hogy
elmenekülök: kérvényt adtam be, hogy regényt írhassak." A mene
külés útját Ferguson ezredes elvágta parancsával, hogy azonnal
utazzak Windsorba és jelentkezzek a nemzetőrségnél, de én kitar
tottam, és végül sikerült három hónap szabadságot kapnom, felté
ve, ha megígérem, hogy részmunkaidőben(nagyon kicsi részben)
a Tájékoztatási Minisztériumnak dolgozom. Szombaton otthagy
tam a Hyde Park Hotelt és az egyenruhám, és Pixtonba mentem.
Ma, hétfőn. azzal a szándékkal érkeztem Chagfordba, hogy holnap
reggel egy nagyratörő regény megírásába kezdek. Még mindig meg
vagyok fázva és rossz kedvem van, de úgy érzem, teli vagyok írói
erővel, s csak ma este kezdtem szorongani a kudarc lehetőségemiatt.

1944. február 1. kedd

Fél kilenckor keltem, két és fél órával korábban, mint Londonban,
és tíz óra előtt már dolgoztam. A gondolataim erőltettek voltak és
a dikcióm dagályos, de ebédidőre 1 300 szót megírtam, bár mind
egyiket legalább kétszer és sokat háromszor is átírtam, mire vala
hogy ráéreztem a történet időrendjére és az átmenetekre. Azt hi
szem, most már rendben van. Vettem valamilyen nagyon drága
halolaj főzetet, azt hittem, attól visszatér az életerőm, de a címkét
olvasva kiderült, hogy fagyás okozta sebekre való. A szálloda tele
van idős hölgyekkel, de ők nem zavarnak a munkában. Carolyn azt
a szobát adta nappalinak, amelyiket középső hallnak hívnak, és a
kandalló olyan rémesen füstöl, hogy csak a megfagyás vagy a meg
vakulás között választhatok.

1944. február 2. szerda

A játék végeredménye 3 OOO szó és még egy kevés. Carolyn két
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amellyel ezredemnek a
jelenlegi gépes~ést

kívánó feladatok
végrehajtásában

hasznára válhatnék.
Ma már nem vagyok

olyan fizikai állapotban,
amely egy hadműveleti

tiszt feladatainak
ellátásához szükséges.

Nincsenek tapasztalataim
olyan adminisztrációs

feladatok elvégzésében,
amelyekkel rendszerint

egy hasonló korú tisztet
megbíznak. Nem

beszélek olyan szinten
idegen nyelveket, amely

szükséges lenne
hrszerzés ésfélkatonai

megbízások teljes~éséhez.

A polgári életben
regényíó vagyok, ésegy

új regényt tervezek,
amelynek megírásához

körülbelül három hónapra
van szükségem.

Ebben a regényben
közve~enül nem lesz

szerepe a háborúnak, és
a könyvnek nem lesz

közvetlen
propaganda értéke.

Remélem azonban, hogy
számos olvasójának

ártatlan szórakozási és
kikapcsolódást jelenthet

Közismert, hogy a
szórakoztatás ma

ugyanúgy hozzájárul a
háborús eröfesz~ésekhez.

Az írói hivatás
sajátossága, hogy haa
szerzőben megszületik
egy új mű terve, akkor

azt nem lehet
kiaknázatlanul hagyni

barátnőjével teáztam, egyikük múltja tele van nőies férfiakkal és
váratlanul elhunyt ismerősökkel.

1944. február 8. kedd

Keményen dolgozom, sok részt újraírok. Naponta 1 500-2 OOO szó,
Ma lelkes átnézés, átírás és átszerkesztés. Nyugtalanító üzenet a
Tájékoztatási Minisztériumból, mely szerint engedélyem korántsem
biztos. Norman ma elment, hogy hozzon Stinchcombe-ból a vörös
boromból. Az almabor igen rossz pótszer.

1944. február 13. vasárnap

Csütörtökön megérkezett a borom. Úgy tűnik, valaki lopott a pin
cémből, csak három üveg Yquem volt, pedig én tizenegyet hagy
tam. A 34-es évjáratú Pontet Canet nem jó, de az almabor után ezt
is örömmel iszom.

Az újraírás ingoványába süppedtem. Mindennap átírom azt,
amit előző nap csináltam, és lerövidítem. Vénlányosan figyelek a
stílusra.

A nettunói csata nem valami biztató. Nehéz Róma ellen harcol
ni. Castel Gandolfót bombáztuk. Az oroszok Kelet-Poroszország
felosztását javasolják. Tény, hogy most a németek jelenítik meg
Európát, szemben az egész világgal. Hála Istennek, Japán nem a
mi oldalunkon áll.

1944. február 14. hétfő

Tegnap egész napos piszmogás és újságolvasás után csak vacsora
után ültem le írni, és 3 OOO szót írtam három óra alatt. Ma aztán
úgy bántam magammal, mintha rokkant lennék, de még lefekvés
előtt készen leszek a harmadik fejezettel. Haydon önéletrajzát olva
som, nagy élvezettel - a miniatúrafestő Cross, aki"visszavonult a
társaságtól", miután Mrs Haydon kikosarazta. A strucctollak a ka
tona sisakján, hogy még .Jratalmasabbnak" látsszon.

1944. február 18. péntek - február 23. szerda

Laura megjött. 23-a, hamvazószerda.

1944. február 26. szombat

Ma reggel befejeztem a harmadik fejezetet, összesen 33 OOO szó.
Nagyon jókedvűen vittem a postára. Éppen a negyedik fejezetbe
akartam ebéd után bele fogni, amikor a telefonhoz hívtak. Ferguson
ezredes Windsorból: a Hadügyminiszterium elutasította a kérelme
met. Posztot kellett találni számomra. Szárnysegéd lettem egy tá-
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anélkül, hogy a terv ne
sérülne. Ha nem írom
meg most a könyvet,

akkor soha nem készül el.
Haa regény elkészült,

visszatérhetek a katonai
szolgálatba, anélkül,

hogy más gondolatok,
vagy azanyagi

bizonytalanság érzete
zavama, ami abból

fakad, hogy főhadnagyi

fizetésből vagyok
kénytelen eltartani népes

csaJádomat. AzzaJ a
reménnyel ajánihatom

magam a hadsereg
szolgálatába, hogy

adódik majd lehetőség

arra, hogy én is
szolgálhassam

ezredemet."

bornok mellett, akinek Ferguson ezredes elfelejtette a nevét. Na
gyon kedves kis fickó. Hétfőn 12.45-kor kell vele ebédelnem az
Aperitifben. Ezzel el is szállt két hónap kemény munka reménye.
Vissza a hadsereg frivolitásaihoz.

1944. London, március 2. csütörtök

Vasárnap érkeztem Londonba, és azt láttam, hogy mindenki fél a
légiriadóktól, és az én egészségemmel ellentétben, mindenki szürke
és öreg. Az egész hétfői napot White-nál töltöttem, ivással, kivéve
egyetlen órát, amikoris Audreyval és Phillel aRitzben találkoztam.
Mairnievel teáztam, és Thomas tábornokkal ebédeltem, aki elfoga
dott szárnysegédjének, figyelmeztetésem ellenére. Azt hittem, egy
szerű katona, de később azt hallottam, hogy kielégíthetetlen ambí
ciói vannak, és előrehaladása érdekében eszközeit nem válogatja
meg. Kedden egy heti próbaidőre mentem hozzá - ma visszatér
tem, mivel nem feleltem meg. Nagy megkönnyebbülés ez. A rokon
szenv hiányának eredeti oka, úgy tűnik, az volt, hogy kissé részeg
voltam az első este a kantinban. Megmondtam neki, hogy egy élet
szokásait nem tudom megváltoztatni egyetlen sóhajára. A hadiszál
lás építészetileg siralmas volt, a tisztikar pedig kiábrándult és ér
dektelen. Most értesültem róla, hogy a Hadügyminisztérium
visszautasította a szabadságos kérelmemet és vissza kell térnem
Windsorba. Most már egyedül csak a regényem érdekel.

1944. Chagford, március 11. szombat

Telefonáltam Graham tábornoknak, és elfogadtam ajánlatát, hogy
legyek a személyi titkára, és hat hét eltávozást kaptam. Jobb, mint
amit remélhettem. Telefonáltam Chagfordba és Pixtonba, és tegnap
idejöttem, útközben felvéve Laurát. Három napig nagyon feszült
idegállapotban voltam, aminek meg kell nyugodnia, mielőtt dol
gozni kezdek. Utolsó napjaimat White-nál töltöttem. Nem voltak
légiriadók.

1944. Chagford, március 13. hétfő

Minden szempontból örömteli hétvége Chagfordban Laurával, ami
hozzájárult megnyugvásomhoz, mielőtt ma dolgozni kezdtem vol
na. Tegnap egyedül sétáltam, és elterveztem a következő öt hét
munkáját. Ma reggel levél érkezett Graham tábornoktól, ami egész
megállapodásunkat felborította.

1944. március 16. csütörtök

Végre újra belelendültem a munkába és ma 2 700 szót írtam, amiből
700-at holnap újra kell írni. Kimerült vagyok, de nem alszom, ezen
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a héten minden éjjel gyógyszert szedtem. Windsorból semmi hír,
csak egy üzenet Halltól, hogy újra ott van. Londont ismét bombáz
zák. Olaszországban pusztítva haladunk előre.

1944. március 21. kedd

Ma megint elküldtem 13 OOO és még valamennyi szót legépeltetni,
és már bele is fogtam az új fejezetbe. Negyven éves korukra az
angol írók vagy prófétálni kezdenek, vagy végre saját stílusuk lesz.
Hál' Isten, nekem azt hiszem, kezd stílusom lenni.

Semmi hír a Hadügyminisztériumtól. Olyan sokszor szenved
tem már a késlekedésük miatt, most végre profitálhatok belőle.

1944. március 22. szerda

Mindig hajlottam rá, hogy írásomban egy nap alatt történjen min
den, egyetlen órában és egyetlen oldalon, és így a történet elveszít
se a drámaiságot, a feszültséget. Az egész napot azzal töltöttem,
hogy átírtam és nyújtottam a történetet, amíg a sok nyújtástól gör
csöt nem kaptam.

1944. március 29. szerda

Újabb 8 SOO szó. Vége a második könyvnek (27 OOO szó, összesen
62 OOO). Laura ma jött utoljára, mielőtt megszületik a gyereke.

1944. április 1. szombat

Távirat Windsorból, jelentést kell tennem kedd reggel Londonban
valamilyen Tufton vagy Tusnon ezredesnek. Ez nem is olyan ször
nyű, amilyen lehetne, mivel épp egy alkalmas nyugvópontra értem
a könyvvel, és egy-két hét távollét nem árthat. Írtam egy vicces
ismertetőt Laski professzor új könyvéről a The Tab/etnek.

1944. április 2. vasárnap

Virágvasárnap. Befejeztem az első adag gépelt szöveg javítását.

1944. április 3. hétfő

Vissza Londonba, a Hyde Park Hotelbe. Két hiábavaló hetet töltöt
tem itt a kinevezésemet várva. Leendő feladatom, hogy újságírókat
kell a második fronton körbevezetni. Jobbára White-nál vagyok.
Barátokkal találkoztam, rengeteg finom bort ittam, amiből egyre
kevesebb van, bár ha valaki veszi a fáradságot, még hozzá lehet
jutni.
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1944. május 7. vasárnap

Holtpontra jutottam az írással. Miért? Mise Gidleigh-ben. A Büsz
keség és balítéletet olvasom, amin nem kell már tovább dolgozni.

1944. Chagford, május 12. péntek

Találkoztam Bill Sterlinggel. Megerősítette a kinevezésemet. és a
hat heti eltávozást.
Vissza Chagfordba.

1944. május 13. szombat

Telefonüzenet: Laura kislányt szült, és jól van. Unalmas napi mun
ka. Norman Webb utolsó estéje, mielőtt elviszik a tengerre, tüzér
ségi megfigyelőnek.

1944. május 14. vasárnap

Misére sétáltam Gidleigh-be, Norman nélkül. Gyönyörű, friss reg
gel, szép ösvény a folyó mentén.

Unalmas napi munka, a tegnapi átírása. Harmadik könyv, ti
zenegyedik fejezet.

1944. május 21. vasárnap

Az elmúlt héten összesen 15 OOO szót írtam, és hol kétségbeesett
vagyok a könyv miatt, hol ujjongok. De mindenképp már a vége
felé érek. Azt hiszem, ez inkább az első regényem lesz, és nem az
utolsó. Ma is elsétáltam misére. Holnap Pixtonba megyek, megné
zem Laurát és az új lányomat. Ma egy Beverly Nichols nevű ideg
roncs érkezett. Nem sok benne a megértőkészség. Pénzsóvár, hipo
chonder és szószátyár alak, aki csak minden hatodik hozzá intézett
szót hall meg. De az idős hölgyekkel előzékeny.

1944. május 30. kedd

A múlt héten Pixtonban voltam. Laura és a gyerek is egészséges,
remekül vannak. A gyerekeim egyfolytában nyüzsögtek és unalma
sak voltak. Pünkösd vasárnapján Harriet Marynek kereszteltük a
babát. A keresztszülők Bill Sterling, Coudenhove grófnő, Basil Ben
nett, Nancy Rodd voltak, és Laura furcsa szeszélyéből Haig kis
asszony. 6t küldték, hogy a menekült gyerekekre vigyázzon, és
most anyósom titkárnője. Pixtonban nem volt bor, és végül sör és
almabor sem, ennivaló viszont annál bőségesebben. Keveset dol
goztam, de azt eldöntöttem, hogy a második könyv hosszabb ré
szeit újra kell írnom. Ma visszajöttem Chagfordba, és Bill Sterling
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7Az Utolsó látogatás
című regényről van szó.

is meggyőzött, hogy nyugodtan dolgozhatok, amíg be nem fejezem
a könyvet. Délután írtam egy keveset egy frissítő zápor alatt, de
este távirat jött Windsorból, hogy jelentést kell tennem, mielőtt az
új osztagomhoz bevonulok. Idő-, energia- és pénzpocsékolás.

1944. június 1. csütörtök

Félig még részegen ébredtem, és hosszú, mozgalmas délelőttöm

volt. Hajat vágattam, idézeteket próbáltam kikeresni a londoni
könyvtárban, ahol még mindig nagy a felfordulás a bombatámadás
miatt. Meglátogattam Nancyt. Ebédkor megint berúgtam. Aztán a
Beefsteakbe mentem Christopherrel és Freddyvel. Basil Dufferin el
vitte előlem a taxit, így lekéstem a vonatot Chagfordba. Vissza
White-hoz - megint portói. Megjött Ed Stanley. Becsípve mentem
Waterlooba, felszálltam az exeteri vonatra, és majdnem végigalud
tam az utat. Elég rossz állapotban érkeztem meg Rougemontba,
ahol kedvesen fogadtak. Éjjel rosszul aludtam. Találkoztam még
Briannal is, aki engedélyt adott az eltávozásra, hogy befejezhessem
a könyvet?

Chagford, 1944. június 2. péntek

Még mindig elég rossz állapotba értem vissza Chagfordba. Délután
aludtam. Aztán még egy harmadik adag alvás, és végül korán le
feküdtem.

1944. június 3. szombat

Újra nekiláttam a munkának, amit két hétig késleltetett a pixtoni és
a londoni utazás. Befejeztem a második könyv átszerkesztését, el
vittem a postára, és nekifogtam annak a fejezetnek, amit a londoni
idézés félbeszakított. Maltby, az oxfordi könyvkötő, akivel több
mint húsz éve, egyetemista korom óta dolgozom, azt írta, hogy
túlságosan lefoglalja az önkormányzatnak végzett munka, így nem
teljesítheti az én megbízásomat.

1944. június 5. hétfő

Tegnap elsétáltam a misére. Egy a légierőtől érkezett, mézesheteit
a fejem fölött töltő párocska miatt egész nap lehetetlen volt dolgoz
ni. Ma elköltöztettem őket. Most már rendbetettem minden betol
dást, és a célegyenesben járok, az utolsó fejezetnél. Remélem Úr
napjára befejezem.

1944. június 6. kedd

Ma a reggelinél a pincér jelentette, hogy megnyitották a második
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fronto t. Korán elkezdtem dolgozni, és írtam Lord Marchmain agó
niájáról egy jól sikerült részt. Carolyn bejött és azt mondta, meg
nyitották az új frontot. Papért küldettem, hogy feladja Lord March
mainnak az utolsó kenetet. Négy óráig dolgoztam, és befejeztem az
utolsó fejezetet. A legutolsó párbeszéd elég gyenge lett. Elvittem a
postára, és a felső úton sétáltam haza. Most már csak az epilógus
van hátra, ami igazán könnyű falat. Csak attól félek, nehogy az
invázió megzavarja a gépíró munkáját a St. Leonardban, vagy a
postát, ami a kéziratomat viszi hozzá.

Ardchullery Lodge, Strathyre, Pertshire, 1944. június 24. szombat

1944 Úrnapján, miután Cidleigh-ben misén voltam, befejeztem az
Utolsó látogatás végső változatát és elküldtem legépelni. Másnap
megjött Laura Pixtonból, és az egész hetet együtt töltöttük. Ezalatt
kijavítottam a legépelt szöveget, amit McLachlan rendkívüli gyor
sasággal csinált meg. Június 16-án, pénteken Londonba jöttem.
Előtte való nap, bár az újságok nem közölték a hírt, megkezdődött
a város bombázása, távirányított repülőkről.Június 21-ig maradtam
Londonban. Szinte állandóak voltak a légiriadók, és néha a becsa
pódások is hallatszottak. A legkellemetlenebb az, amikor éjjel az
ember önkéntelenül is a repülőgépek hangját hallgatja. Az én fü
lemnek ez megkülönböztethetetlen az autózajtól. Emiatt aztán nem
lehetett aludni, kénytelen voltam becsukni a szálloda ablakait, és
altatót venni be. Június 19-éről 20-ára virradó éjjel fél kettőkor elő

ször hallottam egy nagyon közel és alacsonyan repülő gépet, és 
remélem utoljára életemben - nagyon megijedtem. Ha visszagon
dolok, azt hiszem azért is volt olyan rettenetes élmény, mert az
italtóllegyengültek az idegeim (azokban a napokban Londonban
végig sokat ittam). Ezért ma megfogadtam, hogy soha többet nem
leszek részeg.

Pálinkás Katalin fordítása
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