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6elrejtőző vidéki
házikómban

7elért

Ottlik Géza levele
Evelyn Waugh-nak
1958(?)

Dear Mr. Waugh

Most jelent meg nálunk az ön Loved One-jának magyar kiadása,
amelyből postára adattam önnek egy példányt. A fordítást még
1948-ban készítettem a Horizon egy idevetődöttpéldányából. A te
hetséges rajzoló fájdalom eléggé cartoon-like illusztrációkat csinált
hozzá, s a nyomdai kiállítás is very poor, but all the same you may rest
assured that your text remained the high explosive mixture it was in its
native language, (or rather the mellow, fierce, concentrated marcbrandy,
or shall I compare it egy pohámyi Heid-sieck Red Top Sec »Goui Amé
ricaine-hez, agyagbögrébent)!

Talán érdekelni fogja Önt, hogy éppen tíz éve, hogy a buda
pesti Franklin Társulat kiadócég urged and coaxed me into trans
lating your Brideshead Revisited2 s amikor belementem a kalan
dos vállalkozásba, még sejtelmem sem volt róla, hogy ennek 
s így közvetve önnek - köszönhetern majd, hogy egy keserves
évtizedben lesz kenyerem, megélhetésem. Fordítással azelőtt

sohasem foglalkoztam, angolul jóformán egy szót sem tudtam,
Angliában sohasem jártam. Igazán csak a magyar olvasók ked
véért vágtam neki az absurd3 feladatnak, hogy szótárak, egy
mellém adott kitűnő angol egyetemi tanár és a barátaim segít
ségével lefordítsam. 1948 elején jelent meg Az utolsó látogatás
címmel: ez volt a magánkézen levő kiadó utolsó kiadványa s a
vállalat államosítása után a kinyomtatott kötet Gide, Girandoux,
Mauriac, Proust, Joyce, A. Huxley műveinek társaságában a
paper-rnill-be" kerültek, néhányszáz példány kivételével, me
lyek időközben már elkeltek (were sold by the bookshops?).5
Ebben az évben visszavontam kész regényem kéziratát a kiadó
tól s éppen azon tűnődtem, hogy miből fogunk megélni ezen
túl, amikor váratlanul megbíztak a Bleak House fordításával, D.
valamennyi regényei közül (pont ezzel). Ugyan még mindig
nem tudtam angolul, de vállaltam, mert pillanatnyilag ez lát
szott a legtisztességesebb kenyérkeresetnek. Hozzá kell tennem,
hogy 1946-ban költöztünk a fővárosból Gödöllőre a feleségem
mel, csak egészen rövid átmeneti időre, ahogy gondoltuk. Itt
laktunk kettesben (egyedül, noha csak egy órányira Budapesttől),

de eléggé secluded cottage-omban:" a kert felső vége reached/
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81átótávolságon kívüli
9nincs vízvezetékszerelő

10egész évben
11örökzöld

12reménytelenül
reménykedve, hogy

sorsom
13minden szempontból

hasonló

14bizonyos fokig

15Nagyon
szívélyesen híve

egy kis erdőig; szomszédok non-visible8 távolságban; telente cső
repedések, no plumber," derékig hó; nyaranta sűrű lomb, kániku
la; és télen nyáron (all the year roundj '" további Dickensek a Ble
ak House után: Amerikai Utazás, Pickwick, Chuzzlewit, Twist,
Copperfield; múlt az idő lassan, változtak az évszakok irgalom
nélkül; s én csak olvastam, tolmácsoltam szakadatlanul, az ever
lastingll nagy angol regényírót... már hivatásos fordítóként. ..
only hoping against hope that my fate12 végül mégsem lesz azo
nos identical in every respecr'" a boldogtalan (hopeless) Mr. Tony
Last sorsával... Ha már Todd előbb talál meghalni gutaütésben...
Mégis, megéltem mint fordító a nehéz években, s ezt to a certain
extent14 önnek köszönhetem.

Hálás volnék, ha el tudná küldetni nekem X, Y és Z című

könyveit bármilyen olcsó kiadványban, mert mi itt tíz éve nem
jutunk nyugati könyvekhez. Very Cordially yours,15
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