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Gál István: Békássy Ferenc hagyatéka. Magyar Nemzet 1979. szeptember 
30. 14. 

C. Harrach Erzsébet — Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983. 
514-515. 

JEGYZETEK A VÁLOGATÁSHOZ 

Válogatott versek 
A verseket az Elmerült sziget és a Békássy Ferenc hátrahagyott művei. 

Fantáziák és gondolatok I. Versek című kötetekből válogattuk. Az első kö-
tetben valamennyi vers keltezve van, a másodikban datálás nincs. Az első 
kötetből a verseket a megjelölt időrend szerint állítottuk össze, a máso-
dik kötetből vetteket pedig gondolati és hangulati tartalmuk alapján osz-
tottuk be a datált versek sorába. A versek szövegét - más fogódzók híján -
a kötetek helyesírása szerint közöljük. 

Magyar költészet 1906 óta 
A Tanulmányok és jegyzetek I. írókról és irodalomról című kötetből kö-

zöljük, innen való az 1913-as keltezés is. 
Az önmagában is figyelemre méltó tanulmány jelentőségét külön megvilá-

gításba helyezi az, hogy angol közönség számára készítette szerzője. Kelet-
kezéséről a kötet bevezető soraiban ugyanis a költő édesanyja, Békássy Ist-
vánná a következőket jegyezte föl: 

P Az itt közreadott tanulmányok egyik-másika talán magyarázatra szorul. 
A "Magyar Költészet 1906 óta" címűt szerzője először angolul írta és olvas-
ta fel Cambridgeben egy ismert angol kritikus felszólítására. Később ugyan-
ezt a tanulmányt magyar közönség számára is meg akarta írni, s e célból az 
angol essaynek legtöbb részét lefordította. A tanulmány kerete természete-
sen más lett volna: "...elég régiek az Új Versek ma már ahhoz", írta meg-
kezdett előszavában, "hogy az, ki a belőlük származott vagy velük megeredő 
új költészetet figyelemmel és szeretettel kísérte, de akit a mozgalom min-
den mellékes, azaz bár fontos, de mulandó, izgalma érintetlenül hagyott, 
megkísérthesse egységes képet alkotni az elmúlt évekről. A költők s a versek 
valódi művészi lényegéről lehet már írni s talán a mozgalom valódi forrásai-
ról és útjáról is..." Egyes kapcsolatok és magyarázatok meg vannak jelölve 
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még, de megírva nincsenek. Közölni a tanulmányt ezért csak az angol verzió-
hoz híven lehetett. Úgy kell azt tehát tekinteni, mint az angol eredetinek 
néhány jelentéktelen rész kivételével maga a szerző által írt fordítását. 

A magyar szöveget lényegében a mai helyesírás szerint adjuk, s csupán 
olyan, a maitól eltérő jellegzetességeket tartottunk meg, főként a közpon-
tozás terén, amelyekben következetességet tapasztaltunk. Néhány, egészen 
nyilvánvaló sajtóhibát kijavítottunk. A tanulmányba iktatott angol nyelvű 
versszövegeket változatlanul hagytuk. 

Babits Mihály: B.F. huszárönkéntes: elesett az északi harctéren, 1915. 
június című esszéjét az Irodalmi problémák első kiadásában lévő szöveg alap-
ján a mai helyesírás szerint közöljük. 

Békássy Ferenc fényképe a Békássy Ferenc hátrahagyott művei II. Próza 
című kötetből való. 


