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férj és apa. Az élet császára. Ő az egy az ezerből. A 
többi meg olvashat róla. 

Azért meg kell mondjam, sokkal jobban érde-
kelt volna ez a könyv, ha a könyvtáros nem tud 
felköltözni Budapestre, és ha nem menti meg a 
szerencse azzal, hogy hozzávág egy lottónyere-
ményt. Akkor miféle végkifejlet várna vajon rá? 
Farkas Balázs első regénye egy problémakör ideális 
megoldását mutatja be, de mint minden remény-
teljesen fiktív változat, ez is szürreális kissé. Van 
benne egy enyhe hollywoodi íz. Egyelőre a sekély 
vizekben sznorkelezünk, a mélységi merülés még 
várat magára. 

A Nyolcasok kiforrott könyv, látszik a rajta 
elvégzett munka. Élő bizonyíték arra, hogy ki lehet 
tanulni az írói szakmát, és hogy a sikerhez ki is kell. 

Az írótáborok és a műhelymunka, a tapasztaltabb 
pályatársak szerkesztői segítsége fontos az eredmé-
nyes pályakezdéshez. De bizonyíték arra is, hogy 
a FISZ (olykor) nem csak egymás körbenyalásáról 
szól, hanem végez valamiféle tehetséggondozói 
tevékenységet is. 

Farkas Balázs érthető könyvet írt, amit köszö-
nök neki. Azt pedzegeti benne, amit sok huszo-
néves érez, tapasztal, gondol. A névjegyét letette, 
és elérte, hogy figyeljünk rá. Most jön a neheze. 
Nagyon kíváncsi vagyok, innen merre, hová indul 
el. Az íráskészsége és a tehetsége egyértelmű, a de 
majd csak a folytatás, az életmű kontextusa adja 
meg ennek a könyvnek is a valódi értékét. 

(FISZ Könyvek, 2013)

Békássy Ferenc (1893-1915) különös és rendhagyó 
életútja és pályája már kortársait is zavarba ejtette. 
Különösen megrendítette őket a korán befejező-
dött költői-műfordítói pálya tragikus fináléja: a 
hősi halál a keleti fronton az első világháborúban.

A tragikus halál és a kortársak (köztük Babits) 
részvéte azonban sajnos elfedte a korán félbema-
radt életmű megvalósult értékeit. Ezeket kísérelte 
meg feltárni – Szörényi László professzor és mások 
baráti segítségével – Weiner Sennyey Tibor költő 
s irodalomkutató, majdnem egy évszázad elmúl-
tával. 

Pedig az életút és a pálya több szempontból is 
különleges... Előttünk van egy előkelő dunántúli 
nemesi család sarja, aki Angliában jár középis-
kolába, a cambridgei egyetem elitkollégiumában 
(King’s College-ban) végzi felsőfokú tanulmányait, 
s eközben egyszerre kerül baráti kapcsolatba – töb-
bek között – John Maynard Keynes-szel és Virginia 
Woolf-fal, valamint David Garrett-tel. Tagja lesz 
egy alkotóközösségnek. Verseket, naplót, cikkeket 
s leveleket ír magyarul és angolul. Reményteljes 
jövő előtt áll... S ekkor kitör az első világháború, s 
Békássy (mielőtt internálnák, mint ellenséges hata-
lom állampolgárát) barátja kölcsönpénze segítségé-
vel hazaszökik és – bár ellenzi a háborút – önként 
jelentkezik katonának. Az is kérdés, hogy nem ő 
akart-e épp az orosz frontra menni? Mindenesetre, 
sikerül a legveszélyesebb helyre kerülnie: a huszá-
rokhoz, lovas kozákok és az orosz gyalogság elleni 
harcra. Itt esik el egy lovassági rajtaütés során 1915 
nyarán. Örök kérdés marad, hogy miért döntött 
1914 nyarán a hazatérés mellett. 

Az életmű is a tragikus sors következményeként 
töredék. De így is tartalmaz érdekes kísérleteket. E 
biztató próbálkozásokat adta ki Weiner Sennyey, 

Szörényi László támogatásával. Egy külön kötet-
ben pedig (a részben munkanaplónak is tekinthe-
tő) szerelmi levelezést. S hogy nemcsak hazájában 
(sőt nem is elsősorban ott) látták reményteljesnek 
a tehetségét, az is bizonyítja, hogy angliai barátai 
(elsősorban Virginia Woolf ) angol nyelvű verseit 
adták ki emlékének ajánlva, halálának tizedik 
évfordulóján. Ebben az évben avatja fel emlék-
tábláját is Keynes Cambridge-ben. Békássynak az 
is balszerencséje, hogy – kora miatt – „lemaradt” 
a Nyugat első nemzedékének alkotói indulásáról, 
s mivel kicsit idősebb volt, még a következő, a 
„Nyugat második nemzedéké”-nek nevezett alko-
tói nemzedék előtt jelentkezett. Ráadásul nem volt 
kapcsolata (a más szempontból köztes helyzetű) 
avantgárd mozgalommal – ami persze ekkor még 
nagyon a kezdeteinél tartott – , mint például a 
fiatal Déry Tibornak. Ez a köztes helyzet és a korai, 
tragikus halál itthon hosszú időre feledésre kárhoz-
tatták. S a végleges feledéstől is csupán a szerencse 
mentette meg. Meg persze Weiner Sennyey kitartó 
érdeklődése és kutatómunkája... Kérdés, hogy ez 
elég lesz-e a valódi újrafelfedezéshez. 

1911 és 1914 között végzi Cambridge-ben 
egyetemi tanulmányait Békássy Ferenc. S már 
1912-ben beválasztják a legelitebb egyetemi körbe, 
az „Apostolok”, vagyis a Cambridge Conversation 
Society tagjai közé, mely 1820 óta működött. E 
kör ad szárnyakat alkotói terveinek. Itt ismerkedik 
meg Virginia Woolf-fal és John Maynard Key-
nes-szel. (Woolf későbbi férje is cambridgei diák 
volt.) Keynes-szel olyan közeli barátságba került, 
hogy sokan (Keynes későbbi ilyen irányú kapcsola-
taiból kiindulva) homoszexuális jellegű kapcsolatot 
vélelmeztek, bár erre vonatkozólag nem került 
elő bizonyíték. Viszont valószínűsíthető, hogy 

Marczinka Csaba

A dunántúli lord
 (Békássy Ferenc összegyűjtött versei és szerelmes levelei)
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részben ő hívta fel Keynes figyelmét a gyarmati 
világ népeire és az Európa szélén (a keleti perifé-
rián vagy félperiférián) elhelyezkedő nemzetekre. 
Mindenesetre, Keynes hatott Békássy irodalmi 
és irodalomtörténeti munkásságára, s Békássy is 
nagy hatást gyakorolt Keynes közgazdászi és tudo-
mányos kutatásaira. Négykötetnyi magyar nyelvű 
verset és egy kötetnyi angol nyelvű költeményt 
ír életének utolsó éveiben. Emellett cikkeket, 
tanulmányokat és prózai írásokat is ír s publikál. 
Angolul ír cikket például a Nyugat-ról és költőiről, 
benne általa készített versfordításokkal. De kifeje-
zetten egyéniek és érdekesek magyar s angol nyelvű 
saját versei is. A „XX. század költői”-től, a „Psy-
che”-től és „A költő”-től egészen az „Adriatica”-ig 
és az angol szonettekig és a műfordításokig. Talán 
az angol nyelvű kísérletek (a fordítások alapján) 
monumentálisabbnak tűnnek (főleg az „Adriatica” 
c. kiseposzt tekintve), míg a magyar nyelvű költe-
mények intimebbek, líraibbak. Ezenkívül fordítot-
ta Yeats költeményeit is és tanulmányt írt Robert 
Browningról. 

Rá is hat a szecesszió, a szimbolizmus és az 
impresszionizmus. De a klasszikus örökséget 
(Babitshoz hasonlóan) ő is fontosnak tartja... A 
háború alatti magyar nyelvű verseibe már itt-ott az 
expresszionizmus elemei is beszűrődnek (például 
„A költő” c. versbe). Mégis: Békássy óvatos kísér-
letező s újító, rövid pályáján igazából sosem válik 
avantgárd költővé. 

Bár mind levelezése (szerelmének Noel Olivi-
ernek küldött levelei), mind cikkei s tanulmányai 
szerteágazó érdeklődésről s az újdonságok iránti 
fogékonyságról tanúskodnak, mégis azt is jelzik, 
hogy neveltetése és beállítottsága több szempont-
ból is szkeptikussá tette a művészeti és a társadal-

mi-politikai újítások iránt. Itt nem tudatos konzer-
vativizmusról van szó, csupán a „fejlődés” áráról. 

Neveltetése és a családi hagyományok okán 
(főnemesi-dzsentri környezet) maradt benne egy-
fajta emelkedett konzervativizmus. Ugyanakkor 
hatottak rá a századforduló és a századelő modern 
művészeti-irodalmi irányzatai is. Talán e két hatás-
ból próbált szintézist alkotni. De korai halála 
megakadályozta törekvései megvalósulását. Létre-
jött volna-e életművében a szintézis? Ez már örök 
kérdés marad... 

Mellékesnek tűnik, de nagyon fontos a levelezés 
kötete is. A szerelméhez, Noelhez íródott, szépiro-
dalmi értékű levelek. E levelek gyakran szinte szak-
mai levelezésnek tűnnek irodalomról, művészetről 
és tudományokról. Ritka közöttük a „pusztán” 
szerelmes levél. 

Nyitott kérdés marad, hogy Békássy Ferenc (ha 
tovább él, netán túléli az első világháborút) létre-
hozhatott volna-e valami egyéni ötvözetet hazafi-
as hagyomány és modernség között? Töredékes 
életműve mindenesetre ilyen irányú törekvéseket 
tükröz. Maga is érezte a kor átmenetiségét és saját 
köztes helyzetét. Egyik utolsó versét így zárja:

„Csalódva állunk mind idők határán
Hajónk váratlan szörnyű révbe tért
S vihardúlt partok pusztulását látván
Tovább megyünk, meddig? – hova? – miért?”
(„A költő”, 1915)

(Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai. Szerk.: Weiner 
Sennyey Tibor. IJK-Aranymadár Alapítvány. 2010.; 
Békássy Ferenc szerelmes levelei. Ford.: Balogi Virág. 
Aranymadár Alapítvány. 2013.)

A ragyogó szellemű és inspiráló egyéniségű tudós 
magyartanár egyre inkább eltűnő típus középfokú 
oktatásunkból. Pedig ma is éppoly nagy szükség 
lenne szép hivatásukat nem kényszerből, hanem 
belső indíttatásból, munkájukat nem annak mini-
mumára törekedve, vagy fáradt rutinnal, de hittel 
és szívvel végző, s emellett a tanítványok fejlődé-
sét, a közösség épülését tanórákon kívül is elkö-
telezetten szolgáló, remek pedagógusokra, mint 
korábban. (Az átalakított, liberalizált felsőoktatási 
rendszer a hallgatói állomány felhígításával, vala-
mint a tételes irodalomtörténeti tudás átadása és a 
bőséges, alaposan számon kért olvasmánykövetel-
mény helyett a múlékony elméleti divatáramlatok 
előtérbe helyezése komoly okai a helyzet romlásá-
nak.) Különösen vidéken, a fővárostól és a hagyo-
mányos művelődési központoktól távolabb, ahol 
megfelelő szakemberek hiányában – esetleges alko-
tói tehetségük mellett – sokszor tanárok válnak a 
helyi szellemi élet fáklyavivőivé, értékes programok 
szervezőivé, ők lesznek a tudományos, kulturális 
folyóiratok szerkesztői, tanulmányírói, az itteni 
literatúra, színház, képzőművészet népszerűsítői, 
kritikusai. Miközben, közvetlen kapcsolatuk miatt, 
befolyással lehetnek a fiatalok – sőt akár szüleik 
vagy a kollégák – olvasási szokásainak, irodalom-
szemléletének alakítására is. Azaz, a szubjektíven 
túl, hatással vannak a közösségi és egyéni kánonok 
formálódására is. S ez nagy szó, komoly felelősség, 
érthető, ha sokan, nem érezve elég tehetséget, tett-
vágyat, elhivatottságot magukban, igyekeznek ki-
bújni alóla. Azonban szerencsére számosan voltak 
és vannak, akik bátran vállalják a kihívást, a nemes 
feladatot, akik által előbbre jut Zala és gazdagodunk 
mi, zalaiak. Közéjük tartozik Márkus Ferenc is, akit 
a város közösségének szeretetét és háláját kifejező 

díszpolgári címet követő-
en, néhány esztendeje, 80. 
születésnapja alkalmából, 
válogatott írásainak közre-
adásával is elismert és meg-
tisztelt Nagykanizsa.

A Czupi Kiadó gondozásában napvilágot látott, 
igényes és tartalmas kötet már beszédes, Kölcsey 
Parainesiséből kölcsönzött címével (Nyom nélkül el-
röppenni nem hagyta) utal fogantatásának okára: a 
tudós tanár írott életművének kincsként itt-ott el-
hullajtott darabjait sokszínű, mégis egységes egész-
ként összefogni, megőrizni és az olvasóknak átnyúj-
tani. Az oeuvre legjavából olyan gyűjteményt ösz-
szeállítani, mely nemcsak elvégzett, több évtizedes 
munkájának dicsérete, s főhajtás ezelőtt, de a kani-
zsai szellemiség egy fontos szeletének tükre, a helyi 
gondolatot, identitást erősítő minőségi könyvmű is 
(amilyenre különösen nagy szükség van megyénk-
ben és a sok gyenge szöveggyáros ellenében még in-
kább szükség van a városban). Melyben a korpusz 
koherenciáját – személyes emlékeinek felidézésével 
erre utal a bevezető írást jegyző Gyurkovics Tibor 
is – a szerző rendíthetetlen keresztény hite, nemze-
ti gondolkodása és konzervatív világlátása teremti 
meg – példaértékű következetességgel és hitelesség-
gel mindannyiunk, minden hasonló értékrendet 
valló alkotó számára. E tekintetben Márkus tanár 
úr kötete fontos szellemi-erkölcsi eligazodási pon-
tot is kijelöl.

Nem véletlen, hogy az írások első egysége a Hit-
tel élő ember címet viseli. E négy dolgozatból kettő 
szóbeli előadás szerkesztett változata (eredetijük 
2003-ban a HEMO-ban, illetve a Thúry György 
SZKI könyvtárában, az Identitás Szabadegyetem 
keretében hangzott el). A hit az ember életében a 

Szemes Péter

Egy tudós tanár életművéből
 (Márkus Ferenc Nyom nélkül elröppenni nem hagyta című könyvéről)


