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„Századszor, ezredszer lapozom az Összes versek-et, hátra, előre. 
Mindenütt élet, élet. Nem teljes élet, de igazi és mélységes. Sorokon 
ámulok újra meg újra, műveken és képeken. (…) S hirtelen az utókor jut 
eszembe, és az olvasók. Fog ez kelleni? (…) Mindenesetre mindig lesznek, 
s hiszem, hogy mindig többen lesznek, akik tudni fogják, hogy ki volt 
Babits, és mit adott nekünk. Aki végigéli a verseit, mindennek jobban fog 
örülni. Jobb és gazdagabb ember lesz. Többet mondanak majd az összes 
érzékei. Érteni fog a szó varázslataihoz, a szépség felfedezéséhez. 
Színesebb lesz, lényeglátóbb és léleklátóbb. Tömörebb és gyorsabb. Meg 
fog ijedni, és erősebb lesz. Érdekesebb, frissebb, élőbb lesz a világa, 
bölcsebb és játékosabb. Rájön, hogy az új, ha nagyon jó, már nem is új. Sok 
konvenció lehámlik róla, és szabadulni fog sok hazugságtól. Megutálja a 
fecsegést. Fogékonyságot, közvetlenséget, bátorságot tanul. Őszinteséget 
és gazdag egyszerűséget. Bensőséget, szeretetet, szerelmet; örömöt még a 
fájdalomban is. Közelebb jut saját egyéniségéhez, pontosabban fogja látni 
magát az örök dolgok közt. Tiszta, becsületes tankönyvet kap.

Így tanít minden nagy költő. (…) Erre tanít Babits is. A legnagyobbak és 
legigazibbak egyike.”

/Szabó Lőrinc/



Költő, regényíró, 

műfordító.

A Nyugat első 

nemzedékének művésze, 

a Nyugat szerkesztője.

A Baumgarten-

alapítvány főkurátora.



 Szekszárdon született.

 Tanulmányai: Szekszárd, Pest, Pécs.

 Magyar-latin szak

 Négyesy László stílusgyakorlatai

 tanárként dolgozik

 Osvát Ernő meghívja a Nyugat szerzői közé

 Felesége: Tanner Ilona (Török Sophie)

 gégerák—Beszélgetőfüzetek



Regényei

 A gólyakalifa

 Kártyavár

 Timár Virgil fia

 Elza pilóta vagy

A tökéletes társadalom

 Halálfiai



 Műfordításai (Szophoklész, Dante, 

Shakespeare, Baudelaire, Goethe, Heine, 

Poe, Oscar Wilde)

 Tanulmányok, esszék, kritikák

 Az európai irodalom története



Költészete

 Filozófiai alapkérdések: ember és világ, 

szubjektum és objektum viszonya, élet és 

halál, a megismerés és a kifejezhetőség 

lehetőségei.

 a lírai én kiiktatására 

 objektív, tárgyias költészet létrehozása

 háborúellenes versei 



Verseskötetei
 Levelek Iris koszorújából (1909)-költői

programját is kifejezi

 Herceg, hátha megjön a tél is

◦ Esti kérdés

 Béke és háború közt

 Recitatív

 Nyugtalanság völgye

 Sziget és tenger

 Az Istenek halnak, az ember él

 Versenyt az esztendőkkel!

 Összes versei (1938)
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