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BÉKÁSSY FERENC ÉLETE ÉS HALÁLA 

"a szépség, épség, ifjúi vér, 
tudás, tanulás, az isteni ér, 
nők biztató szeme — mind mit ér 

ha menni kell neki, menni? 
Babits Mihály: Fiatal katona 

Békássy Ferenc 1893. április 7-én született Zsennyén, Vas vármegyében, 
abban a családi kastélyban, amely ma is áll és alkotóházként fogadja a ven-
dégeket. Apja Békássy István főispán, anyja Bezerédy Emma. Békássy a tizes 
években, édesanyja pedig a húszas-harmincas években is (Kis-) Sennyének ír-
ta a település nevét, híven őrizve ezzel annak a névadó Sennye-nemzetségnek, 
később Sennyey-családnak a hagyományát, amely a XIII. század elejétől kezd-
ve birtokosa volt a falunak, illetőleg a XIX. század közepéig tulajdonosa a 
középkori alapokon épült kastélynak. (A helynév rövid ny-es írásváltozata 
Kiszsenye alakban Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái című műve 1940-ben 
megjelent II. kötete nyomán került bele, ellenőrizetlenül, a Magyar Irodalmi 
Lexikonba, majd innen örökítette tovább a Magyar Életrajzi Lexikon.) A camb-
ridgei King's College adatai szerint Békássy Rum községet jelölte meg szüle-
tése helyének, bizonyára hivatalos irataiban is ez volt bejegyezve, hiszen 
Zsennye közigazgatásilag Rumhoz tartozott és tartozik ma is. 

"Emanáció vagyok. Annak az értelmi állapotnak a kifolyása, melynek ne-
ve: ősmagyar nemesség" - ismerte föl, tudatosította önmaga számára helyét és 
szerepét az "Egy álom. 1913." című írásában. Ezzel egybehangzóan idézte föl 
őseit Schöpflin Aladár: 

"Békássy Ferenc abból a dunántúli ősi magyar úri fajtából származott, 
amely már századok óta mindig szoros érintkezést tartott a kultúrával, s a 
múlt század magyar kultúrtörekvéseiben oly fényes szerepet játszott. A Kis-
faludyak, Berzsenyiek fajtája ez és a Deák Ferenc fajtája. Anyai ágon a Be-
zerédyektől eredt, abból a családból, amely tipikus képviselője a múlt szá-
zad közepe liberális eszméinek és korszakos kultúrmunkájának." 

Az írói vénát Békássy a Bezerédy-családtól örökölte. Dédapja, Bezerédy 
György (1779-1863) a szombathelyi líceumban diákként elmondott ünnepi beszé-
dét (1796) nyomtatásban hagyta az utókorra, és Szegedy Antóniát vette fele-
ségül, Kisfaludy Sándor hitvesének, Rózának a húgát. Ebből a házasságból szü-
letett Bezerédy Elek, Bezerédy Amáliának, a Flőri könyve szerzőjének, az óvo-



- 56 -

dai nevelés magyar kezdeményezőjének az öccse, Békássy nagyapja. Ö Kiss Em-
mát vezette oltárhoz (1862-ben), Kiss Jánosnak, Kazinczy kedvelt költőbarát-
jának, a felvilágosodás kora hangyaszorgalmú literátorának az unokáját. Bé-
kássy Ferenc tehát Kiss János ükunokája volt. 

Szellemi fejlődése kibontakozásában, a környezet megteremtése által, 
Békássyra ősei közül a legnagyobb hatással nagyapja lehetett. Meglepetéssel 
bukkan rá olvasmányai közt, 1914-ben, nagyapja kéziratára: "Kézirat. Nagya-
pám Bezerédj Elek néhány hátrahagyott irása. Nagyon érdekes feljegyzések 
könyvekről. Különösek." 

Bezerédy Elek (1823-1894) a bécsi Teréziánumban végezte jogi tanulmá-
nyait, és a doktorátus megszerzése után diplomáciai pályára készült, ebben a 
szándékában azonban megakadályozták a negyvennyolcas események, majd az ön-
kényuralom évei. A szabadságharcban nemzetőrként több dunántúli ütközetben 
vett részt. A világosi katasztrófa után visszavonult birtokaira, ahol való-
ságos mintagazdaságokat létesített. Európai műveltségű, irodalmat és tudomá-
nyokat egyaránt kedvelő férfiú volt. Széchenyi István fiatalabb kortársaként 
beutazta Angliát, s nagy hatással volt rá, akárcsak Széchenyire, az angol 
gótika és neogótika, ezért később a zsennyei kastély átépítését és korszerű-
sítését neogótikus ízlésben végeztette el. Miben állt ez az átépítés? Tábla 
hirdeti ma is a portikusz falán: Duplicavit crucem Alexius de Bezeréd (benne 
a kronosztikon 1867-et mutat), vagyis megkettőzte az eredeti kereszt alap-
rajzot: mégpedig lényegében könyvtára számára építtette a második kereszt-
szárat. Ebben a hatalmas könyvtárban (ma műterem) és a belőle nyíló olvasó-
fülkében fogadta Deák Ferencet, aki több alkalommal fölkereste széles látó-
körű barátját. Szoros levelezésben is álltak, a haza bölcsének bizalmas le-
velei becses kincse volt - az 1945-ben elpusztult - zsennyei családi levél-
tárnak. A tudományok közül különösen a botanika iránt vonzódott, kéziratos 
növénytani munkákból nagy gyűjteménye volt. Botanikai jártasságának tanúbi-
zonysága, a növények és fák iránti szeretetének máig látható emléke a kas-
tély körül általa telepített huszonkét holdnyi arborétum. 

Ebbe a nagyapa teremtette művelt környezetbe, ilyen családi hagyomá-
nyokba született bele Békássy Ferenc. A családi légkör értelem- és jellem-
formáló erejét találóan érzékeltette Schöpflin Aladár: "Minden jel arra mu-
tat, hogy Békássy Ferenc már csecsemőkorától fogva kultúrától átitatott le-
vegőt szítt magába, s megtalált minden eszközt arra, hogy a tehetség, az 
erkölcs és a művelődési vágy benne rejlő csírái kifejlődhessenek." 
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Babits Mihály pedig az ősöknek tulajdonította Békássy művészi érzékenységét, 
s úgy vélte, hogy a magyar nyelvet is tőlük kapta örökül: "S a szép magyar 
nyelvet öröklé, a legúribb, legfejlettebb, legízlésesebb magyar nyelvet, mit 
valaki, akinek apái már teleszítták magukat Vörösmarty szavaival." 

A könyvtár olvasófülkéjében azután már ő szívta magába Vörösmarty, Ber-
zsenyi, Széchenyi, Arany, Madách, Vajda szavait. Békássy, aki középiskolai 
tanulmányait is Angliában végezte, magyar irodalmi műveltségét szükségképpen 
otthon szerezte. 1912-ben angol barátjához, J.M. Keyenshez írt levelében ejt 
szót arról, hogy a magyar klasszikusokat olvassa, akik "lehetővé tették ne-
künk, hogy elsajátítsuk saját anyanyelvünket". 1914-1915-ben készített fel-
jegyzései szerint a XIX. századból Széchenyi Hitel és Világ című művei, to-
vábbá Vajda János költeményei és Endrődi Sándor antológiája, A magyar költé-
szet kincsesháza (1895) szerepeltek olvasmányai között. 

Nem hiányoztak a könyvespolcról (vagy asztaláról) a legmodernebb költők 
és írók művei sem. Bizonyára hasonlóan ahhoz - de talán nem annyira hivalko-
dóan -, amint azt Duczynska Ilona 1915 nyarán látta a költő nagynénjének, 
Békássy Elemérnének óbaroki kastélyában, ahová a Nyugat és a Modern Könyvtár 
kötetei jártak, s "a pipázó nagyasztalán fekszik a "Herczeg, hátha megjön a 
tél is!", az "Illés szekerén", a "Szeretném ha szeretnének", minden, minden, 
ami modern és magyar." Hogy a költő kezeügyében voltak a legfrissebben meg-
jelent kötetek, azt az előbb említett jegyzeteiből is látjuk: 1914-ben Ady 
Endre: Ki látott engem? című verseit és 1915-ben Vargha Gyula költeményeit 
olvasta. Hogy. milyen alaposan ismerte és milyen mélyen értette Ady, A Holnap, 
majd a Nyugat körül kialakult modern költészetet, azt az 1913-ban keletke-
zett (s ebbe a kötetbe felvett) tanulmánya fényesen tanúsítja. 

A Békássy-gyerekek neveltetésének irányítója - a jelek egyértelműen ar-
ra vallanak -, az angolul, franciául, németül olvasó, 1907-ben egy angol 
nyelvű munka fordításával is jelentkező, művelt édesanyjuk, Bezerédy Emma 
(1865-1944) volt. Legidősebb lányától, Antóniától (Görgey Józsefnétől) tud-
juk: az ő eszméje és elhatározása volt, hogy mind a hat gyermekét Angliában 
iskoláztatja. így került Antónia után Ferenc tizenkét éves korában az Ang-
liában akkor még egyetlen koedukációs intézetbe, a dél-angliai, Petersfield 
melletti Bedales Schooiba. 1905-től 1911-ig tanult itt, s Duczynska Ilona 
tájékoztatása szerint a rövidebb szünidőket, testvéreivel együtt, a bedalesi 
iskola közelében élő Jarincov-család körében töltötte: Jarincovék progresz-
szív család voltak. Könyvet is írt, úgy emlékszem, Jarincovné: Russia, the 
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country of extremes - Zsennyén megvolt: az orosz forradalmi mozgalmakról 
való ismereteim első forrása!" Az emlékező szavait két irodalmi vonatkozás-
sal erősíthetjük meg és egészíthetjük ki. Az egyik az, hogy a Bezerédy Emma 
által "Hogyan születünk. Levél a szülőkhöz gyermekeik számára" címmel fordí-
tott, 1907-ben Budapesten megjelent népszerű pedagógiai munka szerzője Ja-
rincov Dimitrijné volt. A másik pedig az, hogy Jarincov: Russia című könyve 
Békássy olvasmányai közt, 1914-ben, olyan műként szerepel, amelyről kritikát 
írt a Cambridge Review-ban. A Bedales Schoolban töltött esztendeiről - lega-
lábbis egyelőre - bővebb tudomásunk nincs. Annyit azonban bizonyosra vehe-
tünk, hogy már ebben az időben kétnyelvűségre tett szert, úgyhogy angol diák-
társaival egyenlő szinten foghatott hozzá egyetemi stúdiumaihoz. 

Békássy 1911-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait, mégpedig történettu-
dományi szakon, Cambridgeben a híres King's College tagjaként. A Király Kol-
légiumba való felvétele akkor is mérföldkövet jelentett volna életében, ha a 
diákok szokványos útját járta volna. Ám nagyobb lehetőségek nyíltak meg előt-
te. 

Kollégiumi pályafutásának - úgy tűnik föl, mindjárt a kezdetén - bará-
tot és pártfogót talált a cambridgei és egyre inkább az angol szellemi élet-
ben fontos szerepet betöltő, a nála tíz évvel idősebb, a kollégiumnak immár 
szenior-tagjává választott John Maynard (később Lord) Keynes (1883-1946) sze-
mélyében (aki a két világháború között nemzetközi hírű közgazdász, majd a 
második világháború után Marshallal együtt Nyugat-Európa újjáépítője s végül 
1946-ban a Világbank megalapítója lett). Ennek a meleg barátságnak korai je-
lei azok a - King's College-ban őrzött - levelek és levelezőlapok, amelyeket 
1912-ben a szünidőre hazautazott Békássy írt Keynesnek, aki még az év szep-
temberében meglátogatta fiatalabb pártfogoltját zsennyei otthonában. S aki-
nek sorsszerű szerep jutott Békássy Ferenc életében — és halálában. 

Keynes barátsága ugyanis Anglia akkori legelevenebb szellemi életében 
való részvétel lehetőségét biztosította számára. Mégpedig azáltal, hogy fel-
vették az "Apostoles" tagjai közé, a Tennyson alapította viktoriánus és gre-
goriánus szellemi nagyságok, a cambridgei egyetem legkiválóbb diákjainak 
zártkörű irodalmi klubjába. Ebben az időben Keynes volt az "Apostolok" társa-
sága "fő csillaga s mozgató szelleme" - ahogy Cs. Szabó László írja. Keynes 
londoni lakásának - amelyet Virginia Woolfékkal közösen bérelt -, a híres 
Brunswick Square-i házának is állandó vendége volt Békássy, és résztvett azo-
kon a kedd esti társalgásokon, amikor a meghívottak saját műveikből olvastak 
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föl. Ebből a körből, mintegy az "Apostolok" mellékhajtásából nőtt ki a hu-
szas-harmincas években az angol és világirodalomban nagy ízlésváltást jelentő 
Bloomsbury Group. A magyar költő, műfordító és tanulmányíró nemcsak egyenran-
gú, hanem kedvelt és ünnepelt tagja lett az összejöveteleknek. Emlékét a XX. 
századi Anglia olyan szellemi nagyságai idézték írásaikban, mint a költő Ru-
pert Brooke, a regényíró David Garnett és E.M. Förster, a művészettörténész 
Roger Fry, a filozófus Betrand Rüssel, az esszéista F.M. Lucas. S nem utol-
sósorban Leonard és Virginia Woolf azzal, hogy 1925-ben kiadták Békássy angol 
nyelven írt verseit. 

Ebben a termékeny szellemi légkörben születtek Békássy angol nyelvű írá-
sai. Két prózai mű, az 1912-ben a King's Collegeban pályadíjat nyert munka, a 
"Browning, az íróművész" című pompás esszéje és az 1913-ból való, "egy ismert 
angol kritikus felszólítására" az angol közönség számára készített és Cambrid-
geben felolvasott "Magyar költészet 1906-óta" című tanulmánya: amelyben máig 
érvényes megállapításokat tett Ady, Babits, Kosztolányi költészetéről; amely-
ből Schöpflin Aladár joggal emelte ki nemcsak azt, hogy szerzője "kongeniáli-
san olvassa a költőket", hanem azt is, hogy "mennyire benne élt, angol kör-
nyezetben is, a magyar irodalom törekvéseiben"; és amely annál becsesebb, mert 
szövegébe Ady, Babits, Kosztolányi verseinek angol fordítását szőtte. Jórészt 
ezekben az években írta angol nyelvű verseit, köztük az Adriatica című hosz-
szabb lélegzetű, többszáz soros költeményt, amelyben egy adriai vitorlásbo-
lyongás leírása keretében angol barátai jellemrajzát nyújtja. S végül - mint 
Gál István meggyőzően valószínűsítette -, az ő Madách iránti lelkesedésének 
köszönhető, hogy "Apostol"-társa, C.P. Sanger prózai fordításában Leonard és 
Virginia Woolf 1933-ban kiadta Az ember tragédiáját. 

Keynes köréhez tartozott, a Brunswick Square-i estéket látogatta az ak-
kor londoni orvostanhallgató, Noel Olivier, Sir Lawrence Oliviernek unokahú-
ga, akihez Békássyt erős érzelmi szálak fűzték. Ismeretségük a Bedales 
Schoolban töltött éveikre megy vissza, ahol iskolatársak voltak. "Az egykori 
pajtásságból szerelem lett, legalábbis Békássy részéről" - jegyzi meg Gömöri 
György, majd így folytatja: Noel "azok közé a kisportolt testű, szabadszelle-
mű és kissé férfias természetű lányok közé tartozott, akik erősen vonzották a 
kor legműveltebb, kifinomult ízlésű és enyhén neuraszténiás fiatalembereit. 
Egyidőben Rupert Brooke, a költő volt belé szerelmes: őt váltotta fel a hódo-
lók sorában a King's College másik diákja, Békássy." Noel tehát a költő sze-
relmi verseinek ihletője, a halálba menve szívét az ő emléke járja át Az 
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idillt s egyúttal a békés angliai diákéveket ugyanis a háború okozta drámai 
körülmények szakították meg örökre. 

"Félig külföldön nevelkedtem, de csak annyira, hogy érzem, milyen iga-
zán idegen vagyok itt (ahol igen szeretek lenni)" - vallotta meg Babitsnak 
1914. januárjában Cambridgeből írott levelében. Ez az érzés, írásaiban má-
sutt is megnyilatkozó kötődése hazájához, erős magyarságtudata késztette ar-
ra, hogy egy félévvel később, a háború kitörésének hírére, hazatérjen Ma-
gyarországra. Miután letette utolsó egyetemi vizsgáit és megszerezte a böl-
csészdiplomát történelemből, 1914. augusztus 11-én, egy nappal azelőtt, hogy 
Nagy-Britannia hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, legkisebb húgá-
val, Klárával elhagyta Angliát. Elutazásuk körülményeit David Garnett Öné-
letrajzában így adta elő: 

"Maynard mesélte nekem, hogy sikerült neki elegendő pénzt szereznie Bé-
kássy Ferenc részére, hogy előző éjjel elhagyja Angliát. A bankok moratórium 
miatt mind zárva voltak, és Békássy aggodalmaskodott, hogy visszatérhessen 
Magyarországra harcolni. Anglia és Ausztria-Magyarország között nem történt 
meg a hadüzenet addig a reggelig, amikor Békássy elutazott. Azt mondtam May-
nardnak, meg kellett volna tagadnia a kölcsönt két okból is. Tudniillik, hogy 
egy barátját halálba küldi, és vele az ellenség erejét növeli. Maynard vehe-
mensen tiltakozott ez ellen mondván, minden érvet felhozott, hogy rábeszélje 
Békássyt a maradásra. De minthogy ez nem sikerült, mint barátnak nem volt jo-
ga ahhoz, hogy nézeteit erővel kényszerítse rá, vagy hogy megtagadja a segít-
séget. Tisztelte Békássy felfogását, bár sajnálkozott döntésén... Úgy tűnik 
nekem, Maynardnak elvben igaza van, de a gyakorlatban több érv szól az én né-
zetem mellett. Békássyt a Kárpátokban megölték. Ha 1918-ig itt internálták 
volna, valószínűleg élne ma is, Maynardnak barátjával kapcsolatos emelkedett 
felfogása valójában barátja életébe került. Ismertem Békássyt mint Noel ba-
rátját és mint egy rendkívül bájos, nyájas és elbűvölő személyiséget. De ak-
kor még nem ismertem verseit, amelyeket később Leonard és Virginia tett köz-
zé." (Gál István fordítása) 

Ez tehát Békássy Angliából való elutazásának hiteles története. Annyi 
bizonyos, ha Keynes nem ad neki pénzt, akkor nem tud elutazni, és életben ma-
rad. Mert az angliai internálás - épp befolyásos kapcsolatai révén - semmi-
képp sem juttatta volna őt Kuncz Aladár franciaországi internáltságának sor-
sára. Közvetett bizonyítékunk is van erre, Békássy öccse, János ugyanis nem 
követte bátyja példáját, hanem Angliában maradt, egyik barátja birtokára vo-
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nuit vissza, s internálása abból állt, hogy nem hagyhatta el a háború idején 
a birtok területét. Keynesnek azoban mégis igaza volt abban, hogy önkényesen 
nem avatkozhatott bele barátja életébe akarata ellenére. Békássy ugyanis - ez 
egyértelműen megállapítható -, haza akart jönni. így töltötte be sorsát. Key-
neshez intézett utolsó, 1915. januárjában kelt levelében nemcsak arról ír, 
hogy nem kívánkozik vissza Angliába, mert úgy érzi, "erős gyökerei vannak" 
Magyarországon, hanem azt is kifejezi, hogy - bár megvan a véleménye a hábo-
rúról -, mégis részt akar benne venni: "Nem írhatom meg, hogy mit gondolok a 
háborúról, de még ha megtehetném is, irtóznék tőle: benne akarok lenni, és 
elfelejteni, amit gondolok róla." 

Amit a cenzúra miatt nem írhatott meg levelében, azt lényegében megtud-
hatjuk verseiből. Az 1914. szeptemberében Pápán, a kaszárnyában keletkezett 
De hidegen című versében például így sóhajt fel: 

De hidegen fuj az ősz szél... 
De sürüen hull a falevél! 
De véres az északi nagy csatatér! 
Learattuk itt a termést rég; 
Mikor lesz ott aratás elég? 
Arató katonák! Mikor lesz elég? 

Az 1915. áprilisában írt Ha majd virágot láttok... című versében pedig 
a véráldozat hiábavalóságának a gondolata merül föl: 

Virit-e a virág 
Ifjak sírjainál? 
Frissen hantolt halom fölé 
Hajol-e rózsaszál? 
A szellő sugdos-e 
Hiába hősöket 
Vértől irtóztató mezőn 
Hol eltemettetek? 

Egyelőre ugyan - azt írja említett levelében Keynesnek -, neki jót tett 
a háború, "feltéve, ha nem halok meg benne". Hogy lelkét mennyire átjárta a 
halálsejtelem, érzékeny idegrendszere mennyire jelezte közeli halálát, azt 
nyomon követhetjük verseiben, különösen a Noelhez szólókban. 

Noelhez 1915. májusában írt (ugyancsak Cambridgeben őrzött) levelében 
előbb nosztalgiával fordul közös múltjuk felé: "Öt nap múlva indulok a front-
ra... egy hete még sokat gondoltam arra, hogy Brunswick Square 38 nincs töb-
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bé, hogy körülöttetek minden megváltozik, bár azt hittem, sohasem fog változ-
ni, milyen szomorú, hogy gondolom, semmi sem lesz olyan, amilyen volt." És 
még egyszer felcsillan a viszontlátás reménye: "Gyakran gondolok rátok. És 
majd találkozunk, ugye, egyszer még találkozunk?" A levélben mégis a halál 
előérzete dominál. Arról ír Noelnek, hogy milyen elbűvölően szép a természet, 
s a természeten át megélt teljességélmény készít fel a halálra. Majd ezzel 
zárja gondolatmenetét: "Egy életben minden fontosabb annál, hogy az miként 
végződik, mert amikor meghalok, más születik helyettem." Ezt a gondolatot 
foglalta utolsó verseinek egyikébe, az éppen ezért nyilvánvalóan Noelnek szó-
ló Holtomiglan címűbe. Az orosz front és a katonasírok árnyékában jelenik meg 
a nemzedékek kicserélődésének az eszméje, az Arany János által is kifejezett 
Sejtelem, vagy inkább ennek profán változata. 

Arany J.: Sejtelem Békássy F.: Holtomiglan 
Betakarít régi rakott csűrébe, S ha csűrbe takarít az élet, 
Vet helyemre más gabonát cserébe. Majd ad helyettem másikat. 

Arany Istene helyébe az élet került, s így a megnyugvást sem Arany versének 
alanya, hanem a szerelembe vetett hit nyújtja: 

Valahol künn orosz határon 
Lesz az utolsó pillanat, 
S ha csűrbe takarít az élet, 
Majd ad helyettem másikat. 
Jöjjön a másik, én hadd menjek, 
Nekem az érzés kinja sok, 
Tőlem nem múlik el szerelmem 
Én most is még: rád gondolok. 
Nekem nehéz az emlék terhe, 
S hínak a katonasirok, 
De hogyha jő utolsó percem 
Én akkor is rád gondolok. 

Alighogy kikerült az orosz frontra, 1915. június 22-én, Bukovinában 
Csernovic mellett, Dobronucnál hősi halált halt. 

Angliából való elutazásának körülményeit ismerve, elgondolhatjuk, halál-
híre milyen mélyen érinthette legjobb barátját, Keynest. Nem kétséges: neki 
köszönhető, hogy táblát állítottak Békássynak a cambridgei King's College hő-
si halottai emlékének szentelt kápolnában. Ezzel kapcsolatban egy tévhitet 
kell eloszlatnunk. Azt tudnillik, hogy a tábla a húszas években került a ká-
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polna falára, azután hogy Békássyné Cambridgebe utazott, hogy fia angol nyel-
vű verseit összegyűjtse. A tábla ott volt már 1917-ben, hisz Babits ekkor a-
dott hírt róla, s a tettet jelképesnek tekintette. Amikor ugyanis a B.F.-ről 
írt nekrológját az Irodalmi problémák kötetébe foglalta, a csatlakozó jegy-
zetben ezt írta: "S a cambridgei King's College emléktábláján, mely a világ-
háborúban elesett diákok neveit hirdeti, az 5 neve is ott ragyog, ki az en-
tente ellen harcolva esett el: gyönyörű bizonyságul, hogy egy kultúra vesz-
tesége (mikor nagyobb, mint ma?) minden nemzeté." 

Befejezésül zarándokoljunk el képzeletben a kápolnába a legavatotabb 
vezető, Cs. Szabó László kalauzolásával: 

"Elhúzódott a zivatar, indulni kell Lucas-éktól, különben ránk sötéte-
dik. Megyünk a Király Kollégium kápolnájába. Kápolna e világcsoda hivatalos 
neve, mivel a két egyetemi város kollégiumainak név szerint csak kápolnájuk 
lehet. A valóságban Anglia lélegzetállító, egyik legszebb gótikus temploma, 
legyezőboltozatával, faragott cseppköveivel, antwerpeni festett ablakaival. 
Már alig lehet látni a főhajó nyirkos, néma homályában. Lucas jobbkézt egy 
oldalkápolnába vezet; ott még dereng valami világosság. Bevésett nevek és 
nevek és nevek és nevek húzódnak végig oszlopokban a bal oldali falon. Ru-
pert Brooke az egyik seregfő a halottak élén. S különállón, a kapupillér lá-
bazatán a volt diák és állítólagos ellenfél neve: Békássy Ferenc. Hibátlanul, 
az ékezetekkel. A hősi halottak kápolnájában vagyunk. Flandria és Bukovina 
sarába vetve eltűnt Európa színe-virága." 


