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•A magyar költészet napja



Előzetes ismeret:

• Kedves Jocó!

• Mama

• Curriculum vitae

önéletrajz („életpálya futtában”)
• József Attila francia személyi igazolványa



Származása

• Édesapja József Áron. 

• Édesanyja Pőcze Borbála

• Nővérei: Jolán

Etelka 



Sorscsapás(ok)

József Attila mindössze 3 éves, amikor az édesapa 
elhagyja a családot

Nehézségek:
• Nyomor

• Szegénység

• A család kilátástalan helyzete

• (Mama) • József Áron, Attila édesapja



Újabb sorscsapás

• 1910 tavaszán, mivel az édesanyjuk nem tudta
őket eltartani, Etus és Attila az Országos
Gyermekvédő Liga közvetítésével Öcsödre
kerül



1912 – 1919 

• 1912 júniusában a két testvér hazatért

• 1914-ben kísérelt meg először öngyilkosságot

• 1914 végén jelentkeztek a Mama
betegségének első jelei

• 1917-ben ismét menhelyre került

(József Attila és Etus)

• Pőcze Borbála, József Attila 
édesanyja



Édesanyja halála

• 1919-ben József Attila édesanyja meghal 

• Makai Ödön, József Jolán férje lesz a gyámja

• Makai Ödön iskoláztatja
• Makai Ödön



Költői pályakezdése 

• 1922-ben, mikor mindössze 17 éves, 
megjelenik első önálló verseskötete, a  
Szépség koldusa (1922).

• Juhász Gyula írt előszót
• Juházs Gyula • József Attila első kötetének a borítója



• 1924. szeptember 13-tól a Magyar Királyi
Ferenc József Tudományegyetem
magyar-francia-filozófia szakos hallgatója. 

• 1925-ben megjelent a Tiszta szívvel című 
költeménye

• 1937-ben írt Születésnapomra c. vers 

• Ferenc József Tudományegyetem 1940-ben



. 
• 1925-ben Bécsbe utazott

• Beiratkozott a bécsi egyetemre

• 1926 nyarán tért haza Magyarországra

• 1926 szeptemberében Bécs érintésével
Párizsba utazott

• 1927 augusztusában tért Magyarországra

• Beiratkozott a budapesti egyetem
bölcsészkarára

• Párizs az 1920-as években



Vágó Márta-szerelem

• 1928 elején ismerkedtek meg
• Klárisok
• távkapcsolat 
• a szakítás után először került idegösszeomlással

szanatóriumba a költő. 
• Vágó Márta és József Attila 1928-ban



Új kapcsolat – új remény

• 1930-ban ismerkedett meg Szántó Judittal
• 1936-ig éltek együtt
• 1930-ban kapcsolódott be szervezetten az illegális

Kommunista Párt munkájába
• 1933-ig aktív mozgalmi tevékenységet folytatott

(szemináriumokat vezetett, röplapokat, agitatív verseket írt)

• Szántó Judit és József Attila 1935-ben



Szép Szó

• 1936 januárjától a Szép Szó című folyóirat egyik
szerkesztője lett

• ez volt az egyetlen igazi irodalmi állása
• a lap körül tömörült polgári radikális kör volt az első, amely

igazán elismerte József Attila költészetét
• A Szép Szó folyóirat megemlékezik József Attiláról



Utolsó szerelme

• 1937. február 20-án megismerkedett 
Kozmutza Flóra gyógypedagógusnővel, aki 
iránt újabb szerelem kerítette hatalmába

• Flóra férjével, Illyés Gyulával, 1979-ben



Életének kulcsszavai

• árvaság 

• nélkülözés

• mellőzöttség

• megaláztatás

• magánéleti kudarcok

• rendezetlen egzisztenciális helyzet

• költői rangjának el nem ismerése

• az illegális mozgalom gyanakvása



József Attila a harmincas évek során egyre
betegebbé lett.



Az utolsó  periódus

• pszichoanalízissel (lélekelemzés) próbálta
magát gyógyíttatni

• állapota egyre súlyosbodott

• élete utolsó hónapjaiban már gyógyíthatatlan
beteg volt

• 1937 december 3-án Balatonszárszón
öngyilkos lett



József Attila kötetei

• Szépség koldusa (1922)

• Nem én kiáltok (1925)

• Nincsen apám, se anyám (1929)

• Döntsd a tőkét, ne siránkozz (1931)

• Külvárosi éj (1932)

• Medvetánc (1934)

• Nagyon fáj (1936)



József Attila szobra Budapesten, az V. kerületben, a Parlamenttől jobbra lévő parkban


