
En nek az iz gal mas tör té net nek há rom sze rep lõ je van, há rom más-más nem ze -
ti sé gû sze rep lõ. Dorothy an gol, Hugo len gyel és Fe ri (Békássy Fe renc), aki nek ré -
vén a tör té ne tet si ke rült elõ hív ni a múlt kö dé bõl, ma gyar. Szín hely: a Bedales is -
ko la, az el sõ vi lág há bo rú elõt ti Ang lia egyik leg mo der nebb, ko e du ká ci ós is ko lá ja
Petersfield kö ze lé ben. 

1906-ban Békássy Fe ri már egy éve a Bedales nö ven dé ke, igaz, nincs tel je sen
egye dül, itt ta nul még pár év vel idõ sebb nõ vé re, An tó nia (Tó ni ka). Alig ha nem ek -
kor ér ke zik az is ko lá ba Hugo Trzebicki, aki ne vét né me te sen „Trzebitzky”-nek ír -
ja, mert Len gyel or szág oszt rák fenn ha tó ság alatt ál ló ré szé bõl, Krak kó ból va ló.
Hugo, Fe ri hez ha son ló an ré gi ne me si csa lád sar ja, egyik õse 1658 és 1679 kö zött
Przemyśl, majd Krak kó püs pö ke volt. Nem tud juk, a csa lád nak vol tak-e ko ráb ban
ma gyar kap cso la tai, csak azt si ke rült ki de rí te ni, hogy Hugo ap ja, Ru dolf Ko lozs -
várt szü le tett. Mi vel Hugo Fe ri vel egy ko rú és ha son ló a csa lá di hát te re (jól le het va -
ló szí nû leg nem olyan gaz dag, mint Békássyék), a két fiú ha mar össze ba rát ko zik.

Egy más kö zött le het, hogy an go lul, de az is le het, hogy né me tül be szél get nek,
hi szen mind ket tõ jük nek ez az el sõ ide gen nyel ve és Hugo édes any ja, lány ko ri ne -
vén Filipina Helena Gessner, alig ha nem né met szár ma zá sú. A je lek sze rint 1910-
re kö ze li ba rá tok lesz nek, Békássy ta lán meg mu tat ja ba rát já nak an go lul írt ver se -
it, Hugo pe dig (aki ve gyész nek ké szül) be szá mol kí sér le te i rõl. Mind er re Békássy
Fe renc egy pró zai írá sá ból kö vet kez tet he tünk, ahol ezt ír ja: „1910-ben elõ ször
azért vol tam bol dog ta lan, mert leg jobb ba rá tom jó for mán sze mem lát tá ra akar ta
ma gát el öl ni, s én nem tet tem sem mit a megakadályozására”.1 (Ki eme lés tõ lem,
G.Gy.) A to váb bi ak ban azt is meg ír ja, ba rát ja, H. mér get vett be, de ha ma ro san (két
nap múl va) már biz tos volt, hogy nem hal meg, fel épül. A H. be tût si mán fel old -
hat juk: itt Hugo Trzebickirõl van szó. Aki fel gyógy ulá sa után „el ment kö rünk bõl,
s én töb bet nem láttam”.2

Azt is tud juk, egész pon to san mi kor tör tént Trzebicki ön gyil kos sá gi kí sér le te,
hi szen az ügy elég nagy port vert fel a Bedalesen be lül. Min den ki tud ta, hogy egy
olyan sze rel mi ügy rõl van szó, amit az is ko la igaz ga tó ja, John Hayden Badley nem
csak hogy nyo ma té ko san el len zett, ha nem min den esz köz zel meg pró bált meg aka -
dá lyoz ni, il let ve el tit kol ni. A Bedales ar chí vu má ban egyet len sor sem ma radt fenn
az ügy rõl! Badley le het, hogy jó pe da gó gus volt, de egy vo nat ko zás ban még prûd
vik to ri á nus: bár a fi úk és a lá nyok mez te le nül fü röd het tek a pa tak ban egy más kö -
ze lé ben, reg ge len ként hi deg víz ben kel lett mos da ni uk vagy zu ha nyoz ni uk, és
min den ne mû tes ti érint ke zés tõl és flört tõl szi go rú an el vol tak tilt va. Hugo
Trzebicki egész sé ges fi a tal em ber lé vén nem csak hogy szen ve dett et tõl, de mi vel
sze rel mes lett Dorothy Winserbe, és min den va ló szí nû ség sze rint a lány nem tel -
je sen uta sí tot ta el kö ze le dé sét, ha nem félt a vár ha tó kö vet kez mé nyek tõl, egyet len
meg ol dás nak az ön gyil kos ság lát szott. Raisley Moorsom volt bedalesi di ák fenn -
ma radt camb rid ge-i nap ló já ból tud juk az idõ pon tot: 1910. feb ru ár ki len ce di két.
Moorsom ezt ír ja négy év vel az ese mény után: „Ma van az év for du ló ja Hugo ön -
gyil kos sá gi kí sér le té nek... Hugo, amennyi re ér te sül tem, most az oszt rák had se reg -
ben szol gál, de Békássy nem hal lott tõ le sem mit már hó na pok óta... Dorothy még
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mindig otthon él... úgy vélem, szíve mélyén kicsit még mindig szerelmes belé
(Hugóba)”3

Miután Trzebickit kicsapták Bedalesbõl, s az egész ügyet gondosan eltussolták,
Békássy Ferenc még egy ideig tartotta a kapcsolatot barátjával, aki a jelek szerint
ugyancsak Cambridge-ben szeretett volna tovább tanulni, ha nem távolítják el
Bedalesbõl. És Noël Oliviert, Dorothy barátnõjét és Békássy szerelmét is izgatta a
dolog, ezért foglalkozik 1912 tavaszán a magyar költõ és már cambridge-i törté-
nészhallgató több Noëlnek írt levelében is a Hugo-Dorothy üggyel. 1912. május
12-i keltezésû levelében így számol be a fejleményekrõl: „nemrég kaptam egy le-
velet Hugótól – ebbõl kiderül, hogy a bedalesi hatóságok kimondhatatlanul nevet-
ségesen viselkedtek, ami korántsem volt indokolt... Nagyon remélem, hogy
Dorothy végül visszatér a Bedalesbe és utána jön majd Cambridge-be is. Az vi-
szont nagyon bánt, hogy Hugo nem jön – képzelheted, hogy vártam már, hogy
majd õ is ide jár!”4

A jó középosztályi családban született Dorothy Winser, úgy tetszik, nem fejez-
te be tanulmányait, legalábbis erre utalhat Békássy célzása 1912. október 22-én
Noëlhez írt levelében arról, hogy csalódott Dorothyban, aki „szép lassan
domesztikálódik”.5 Mindenesetre 1914-ben még kapcsolatban állt Moorsommal és
más volt tanulótársakkal, de két év múlva már férjhez ment egy Francis W.
Haskins nevû fiatalemberhez, aki 1918-ban (alighanem az elsõ világháborúban)
életét vesztette. Egy évvel késõbb Dorothyt feleségül vette Londonban Josiah
Wedgwood, a híres keramikus család tagja, akitõl Dorothy Winsernek két fia és egy
lánya született. Nem tudni, levelezett-e 1914 nyaráig Hugo Trzebickivel, aki mün-
cheni és lwowi (lembergi) tanulmányai után valóban belépett a Monarchia hadse-
regébe.

Kettejük közül Trzebicki további életútja az érdekesebb. Miután a müncheni
Mûegyetemen és a lwowi Politechnikumban befejezte tanulmányait, egy ideig az
új lengyel hadseregben szolgált, elsõ felesége is katona-állatorvos volt. Ez az elsõ
házasság rosszul sikerült, hamarosan válásra került sor, s elõtte vagy hamar utána
(még a lengyel-szovjet háború idején) Hugo Trzebicki rendhagyó módon szerzett
magának új, fiatalabb feleséget Zofia Anczyc személyében. Állítólag Zofiát hálá-
ból adták hozzá Hugóhoz, aki a háború alatt megmentette a lány súlyosan sebe-
sült bátyjának az életét. Zofia neves krakkói nyomdász családból származott, ro-
kona volt Wladyslaw Ludwik Anczyc költõnek (1823-1883), 26 évesen 1923-ban
lett az akkor harminc éves már jól szituált Hugo Trzebicki felesége.6 Utóbbi egy
sziléziai nagyvárosban, Chorzówban kapott állást, az ottani Állami Nitrogéngyár-
ban lett mérnök, késõbb fõmérnök. Nem tudjuk, milyen volt a házassága, minden-
esetre 1928-ban fia született, aki a Krzysztof nevet kapta és az Anczyc-rokonság
mentette meg attól, hogy a német megszállás alatt internáló táborba kerüljön, mert
a második világháború alatt õ lett a krakkói Anczyc-nyomda vezetõje. 1945 után
egy darabig a krakkói Bányászati-Kohászati Akadémián tanított, majd ugyancsak
Krakkóban dolgozott, vegyészként. 1956-ban hunyt el.

Érdekes, hogy a Trzebicki-családban milyen legendák élnek Hugóról. A család
saját albumában, amiben följegyezték a fontosabb eseményeket és jellemezték a
család tagjait, az a bejegyzés áll, hogy Hugo Trzebicki „Oxfordban végzett” (!)
egyetemet. Hivatalos életrajzaiban csak annyit árult el, hogy egy ideig Angliában
tanult, de 1945 és 1956 között errõl nem volt ildomos beszélni, így a család édes-
keveset tudott a valóságról. Unokái is csak e sorok írójától tudták meg, milyen ka-
landos körülmények között távozott Hugo Trzebicki Angliából, és miért nem tu-
dott egyetemi diplomát szerezni ifjúsága országában. Azt sem tudjuk, mi történt
Békássy Ferenc hozzá írott leveleivel – talán egyszer még felbukkannak és kiegé-
szítik eddigi ismereteinket az 1915-ben elesett ígéretes angol-magyar költõ és for-
dító Bedalesben töltött éveirõl.86
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BÉKÁSSY FERENC

Kezedbe teszem le, 
ó szerelmem*
Ha meghalok majd, õszhajú magányban
És életem könyvként terül elém,
Megírva évrõl-évre, még elmondanám azt,

Mily régen volt, hogy jaj, elhagytam én
(Nem tegnap! Sok-sok hosszú éve már)
Legdrágább szerelmem, rátérve minden ép

Férfi kétséges-végû útjára, ahogy kellett!
Mindenki háborúba indult mások ellen;
Északra mentem én, harcolni hóban-fagyban,

És hatvan téli nap telt, míg földünk, e szegény
Bús kicsi bolygónk tele lett újra zajjal,
Sírással, ágyúszóval. Már nincsen, aki él

Barátaim közül. Volt olyan, ki már elõttem
Halt meg, mások meg késõbb. Számít ez?
Rossz háborúban éltünk, de férfias idõkben.

Bár akkor még szerettem, ifjan: képtelen
Voltam gondolni rá, kinek szeme napom
És csillagos egem volt: csöndesen

Ült néha, kezeit összefonva, számos éjjel
Álmodtam arról, vajon mit rejteget
Lehúnyt szeme mögött: vidám és tarka rétek

Voltak kikericcsel s nárciszokkal tele,
Hol szállt a széllel, és e friss szelek
Gyöngy-esõt fújtak a dombra és föl, az út felé,
S talán szineztek volna oly eget
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*A szerzõ utolsó angol nyelvû verse, 1915-bõl.



Gyors szürke fellegekkel pásztázva a napot,
Hogy mikor bánatos volt, kesereghetett

A nád között, hol patak fut csobogva.
– Most magam vagyok és jól tudom, hiába
Teltek be napjaim, nincsen, mi visszafogna.

Mit számít az, hogy sorsom így akarta,
Hogy – üres szavak egy gyorsuló világban –
Õ sem él már, rég itt hagyott magamra.

Az idõ foncsor-üvegén át újra látom
Évek búza-kalásza hogy’ kipergett.
Mind hiúság. Ám lobogva, mint a zászló,

Ragyog régmúlt szerelmem. Közel a végem.
Ami még hátra van, merõ por és üres lett.
Megadom magam néki – hisz mellettem van, érzem.

Gömöri György fordítása
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