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A kis-sennyei kastély 
a Rába-berek és a Sorok-rétek közt fekvő parkban áll... 

"A székesfehérvár-grazi 8-as út a Magyar Költők Országútja" - hívta föl 
nemrégiben rá figyelmünket Simonffy András -, "erről térhetni le Nagy Lász-
lóhoz, Berzsenyihez, Kisfaludyhoz, Döbrentei Gáborékhoz, Weöres Sándorékhoz, 
Simon Istvánhoz, a kamasz Petőfihez Ostffyasszonyfára, Illyéshez Tihanyba, 
vagy akár egy ugrással a Szigliget hűvösében születendő versek mai ihletett-
jeihez." 

Ezen a líraian regényes országúton kissé továbbhaladva Nyugat felé, im-
már Vas vármegye erdős-berkes tájain, alighanem az utolsó "költői" elágazást 
Kámnál találjuk. Itt Szombathely irányába indulva el, csakhamar újabb keresz-
teződéshez jutunk Rumnál, ahol a Sárvárról Rábahídvégre vezető általútra té-
rünk rá, s alig néhány kilométer után érjük el Zsennye határát. De mielőtt 
bemennénk a faluba, párszáz méterrel előtte, tekintetünket romantikus stílus-
ban épült kastély vonja magára, az amely Békássy Istvánná Babits Mihályhoz 
szóló tájékoztatása szerint "a Rába-berek és a Sorok-rétek közt fekvő park-
ban áll". 

Itt született, ennek a tájnak alkotóelemeiből építette föl "fantáziájá-
nak palotáját", a cambridgei Király Kollégiumból ide járt haza a szünidőkre, 
s ide az ősi földbe tért meg végső pihenőre Békássy Ferenc, a költő. 

Nevét hiába keressük irodalomtörténeti kézikönyveinkben; legfeljebb 
lexikonokban találhatunk róla néhány, szűkszavúságában is pontatlan sort. 
Verseit még antológiákban sem olvashatjuk; posztumusz köteteihez pedig nagy 
könyvtárainkban is csak elvétve férhetünk hozzá. 

Alakját Babits Mihály villantotta föl először, nevét ő véste be kitö-
rölhetetlenül a magyar költészet és művelődés történetébe abban a szívszorí-
tó "gyászdalesszéjé"-ben, amelyet a fiatal költő halálhírére írt. S utána a 
századelő nem kisebb irodalmi tekintélyei adóztak Békássy emlékének és tűnőd-
tek el balsorsán, mint Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Schöpflin Aladár. 

Félszázados némaság után Cs. Szabó László támasztotta föl a "kísértetet" 
egy ugyancsak emlékezetes esszéjében. Azóta mintha megelevenedett volna az 
érdeklődés az első világháborúban elpusztult, nagy reményekre jogosító tehet-
ség, a magyar-angol műveltségközvetítő alakja iránt. Ám az érdeklődés aligha 
lehet tartós, ha a költő nincs jelen köztünk műveivel. 
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Ezért adjuk közre ezt a kötetet, válogatást nyújtva verseiből és közöl-
ve egyik tanulmányát. Méghozzá azzal a nem titkolt reménnyel, hogy itt ol-
vasható írásai fölkeltik majd az érdeklődést egész életműve iránt. S hamaro-
san eljön Békássy Ferenc monográfusa, aki megírja az angol-magyar szellemi 
kapcsolatoknak egy kevéssé ismert fejezetét. 

Az első tájékozódás megkönnyítésére a függelékben egyrészt újraközöltük 
Babits Mihály nekrológját mint alapot a költő megértéséhez és érzelmi megkö-
zelítéséhez; másrészt összeállítottuk Békássy Ferenc életrajzát, műveinek 
jegyzékét, a róla, illetőleg műveiről szóló írások lajstromát s a válogatás-
hoz tartozó jegyzeteket. 
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