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AZ OKTATÁStlGYI MINISZTÉRIUM SZEMLÉLTETÖ FILMKIRENDELTSÉGE"
filmdia sorozatából
42. szám.
J

6 Z S EFA

T TIL

-,

A

/1905";'1935/.

-Irodalcmt~rt~net1 boro~atl ll.
1~8zaltt 1954.á~ben.
1. Jó z89f Attila
1.

arcképe.

,

A kép, ,a költ6 hozzátartozói szerint 1933-34-ben
József Attila legismertebb képe.

készülhetett.

2. A Gát utca 3. sz. alatti ház.
A-ferencvárosi
ll-éne
~J6zsef

ház, amelyben József Attila született

Attila születési

anxakönxvi

1905 április

\

kivonata.

A szUletési anyakönyvi kivonatot a IX. kerületi anyakönyvvezet6ség állitotta

ki.

4. Családi kép 1908-ból.
A képen édesanyja

P6cze Borbál'8, n6vérei Jolán és Eta', valamint
maga a költ6 látható. A költ6 apja József Áron ez évben hagyta
el családját és Románi~a
utazott. A kép valamelyik ferencvárosi
fényképész munkája.

2- Dörmög6~
,

•.

A költ6 nagyapja P6cze Imre. Képünk cimét a J4edvetánc'/1934/e~
kötet D5rmög6c. verse alapján yálasztottuk. Képünk amatör fél~
vétel 1928-b6l. Szabadszálláson készült.,
6~- J6zse.f Attila anxja P6cze Borbáia 1919-ben.
A kép B6cze Borbálát halála évében ábrázolja. A képen J.A. édesanyja csak 44 éves /1875-ben szül~~~t_~/. "Törékeny termetét' a t6ke
megtörte" /Anyám, Medvetánc/. Képünk amat6r felvétel, József,
Jolán féRyképezte.
,
'
7;- Attila és Etus.
\

A költ6 fiatalabb növérével ~ussal. 'A kép valamelyik ferencvárosi fényképésznél készült, 1912 és 1914:' k:özött.
\,
9. J6zsef Attila első versének

kézirata.

A kedves Joc6! megszóli tás sal bevezetett
verset 19,14-ben v. 1915.ben irta a költ6 n6vérének, József Jolánnak.
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kJ6zsef

'

Attila -bizonyitványa a IV .·~lemir6l.

J6zsef Attila az elemi iskola IV. oszt.~lyát 19l4-ben végezte .ae
Ipar-utcai elémi iskolában.
v

10. Az Emke kávéház •.•.
"
J6zsef Attíla a világháboru
alatt családja fennttartása érdekében
számtalan foglalkozással pr6bálkozott."A
román megszállás alatt
kenyeres fiu voltam az Emke-kávéházban." - irja önéletrajzában
1937-ben. ,

ll~ J6zsef Atti~

tJ.
)

19l9-ben.

A kép anyja halálának

évében készült.

12. J6zsef Attila arcképe a mak6i években.
J6zsef Attila 1920 tavaszán és nyarán az Atlantica Tengerhaj6zási
RT. Vihar, Tör~k ás Tatár nevü g6zösein szolgált. A polgári IV.
osztályát magánuton végzi és utána Mak6ra került a Demke-internátusba. Ebben az id6ben /1921-22/ a helyi és a szegedi lapokban,
valemint már a Nyugatban is jelennek meg versei. A fiatal költ6t
irodalmi fej16désében Juhász Gy., Galamb Ödön tanára és D~E~persit János mak6i ügyvéd.támogatják. A képen ~ttila és Etus.
13. J6zsef Attila

e186 kötete,

"A Szépség koldusB

" e16szava.

A kötet 1922-ben jelent meg, Szegeden, Koroknay kiadásában. A
kötetet sajt6 alá rendezte és az e16sz6t irta Juhász Gyula. Balra
fönt J6zsef Attila irása, ismer6sének, Grinczler R6zsikának dedikálta 8 képen láthat6 példányt.
14~ J6zsef Att.ila Juhász Gyulával és M6ra Ferenccel

Szegeden.

Képünk 1923-b6l va16, J6zsef Attila dr. Eperjesit, Juhász Gyula
és M6ra Ferenc társaságában a szegedi Nemzeti Szinház e16tt.
.

-

(

15. J6zsef Attila erkölcsi bizonyitványa .ésa Friss Hirek egy
:megbelyegz6 cikke.
---.'
A Horthy rendszer
félt J6zsef Attila leleplez6 verseit61, többizben' sajt6pert inditottak ellene. Büntetett e16életét tanusit6
erkölcsi bizonyitványát és a Friss Hirek /Szeged/ 1924. julius
13-:-iszámában megjelent dr. Kasutány Ignác támadó cikkét._Iátjuk.
16. A Szeged 1925 március 25.-i száma.
A Szeged 1925. március 25-iszámában
jelent meg J6zsef Attila
"Tiszt~ szivvel" c. verse, amely Horger Antal professzort az ismert kl1el;e.n.
tésre birta /Születésnapomra 1937/. Képünk a Szeged
ugyanazon pé~dányát mutatja, amelyet Horger, ·J6zsef Attila előtt
Lobo gt ato t t "intelme" hevében.
.
.
17. J6zsef Attila "Nem én kiáltok"
cimü kötete.
A "Nem én kiál to-kIt c. kötet 1925-ben jelent meg Szegeden, Koroknay
kiadásában. /J6zsef Attila második verses köte~e./
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.18. J6zsef Attila arckép'e egyetemista
;',
:

korában.

A kép 1925-ben készült, J6zsef Attila külföldi /bécsi,
utazásai' e16tt. A kép utlevelében szerepel.
19. Rákosi elvtárs arcképe 1925-b6l.

párizsi/

,

Az illegális KMP megszervezésére Rákosi Mátyás Moszkváb6l Magyarországraérkezett. J6zsef Attila, gyámja, dr. Makai Ödön révén
kapcsolatba kerül vele. A fiatál költő jellemére, költész~tére
erős hatást gyakorolt hatalmas tudása és egyénisége.
.
20. "Nagy városokr61

beszélt a messzi vándor"

-

c. vers; kézirata.

A kézirat 1925-b61 va16, a verset 1qikosi elvtárssal
szélgetések hatására irta J6zsef Attila.

folytatott

be-

21. József Attila bécsi egyetemi leckekönyve.
1926-ban a költ6 nagy nélkülözések között a bécsi egyetemen tanul,
ahol a Rathaus-Keller bejáratánál ujságot árul és a Bécsi Akadémikusok helyiségeitt akari tja,'. Gazdag tani tványok instruálásával
tartja fenn magát.
.
,22. J6zsef Attila le ckekönyve

a Sorbonne-r61.

Támögat6i segitségév.el 1926-27-ben
Képiink egyetemi, indexét ábáolja.

a ~árizsi

Sorbonne-on

tanul.

23. József Attila versei a Népszavában~

-

J6zs~f Attila,'- és ebben nagy szerepe van Rákosi Kátyással kötött
ismereteégénekegyre inkább a munkásosztály felé fordul. Képünk
a Népsz.8vában megjelent két versét /Tüntetés, Szocialisták/ ábrázo].ja. '
"
-I

24~ '"Nincsen apám, sem anyám" cimü kötet els6 kiadásának cimlapja. '
:J6zse!··
Attila' négyedikkötetének
cimlapját mutatja képünk. A kötet
Budapesten jelent mag a Géniusz kiadásában, 1929-ben.
.

25 ~

\

.

.,

"Nincsen apám, sem 'anyám"c.

A b'']ioldalon láthat6 gyüjt6i~et
és'barátja kezel~e.

25/ae Az 1930 szeptember

kötet', e16fizetóine!LB-yUjt6i!!h
'Galamb Ödön, J6zsef Attila \tanára

l'.-i budapesti

tüntetés.

A kapitalista gazdasági, válság következtében kiélesedett osztályharc 1930 szeptember l-én nagyszabásu munkástüntetésben
is ki!ej ezésre jutott. Képünk a munkásság tünteté sér6l készült fény kép
n/omán mutatja be a munkásmozgalmi eseményt.
I

25/b. A "tömeg

II

c • vers ~

A tün~et6 munkásság törhetetlen és mindent elsöpr6 erejét érzékel~eti dinamikus er6vel ez a vers.
5511120/42
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26~ "OOntsd á t6két ft

().

kötet bori t6lap~

Az Uj Eur6pa Könyvtár 1931-ben kiadja J6zsef Attila "Döntsd a
t6két" c. köt.tet, amelyet a Horthy-rend6rség forradalmi versei
miatt teljes példányszámban elkbboz és miatta a költ6 ellen bűn=
vádi eljárást indit. A kötet Budapesten jelent meg.
27. Döntsd a t6két~
-

,

Tréfás kép egy pestkörnyéki kirándulásr61. A képen J6zsef .lttila
és a faderekára köt()zött "Döntsd a t6két" c. kötet láthat6. Az
amat6r-felvétel 1932-b5l va16. _A kirándulás egyike volt azoknak
az illegális összejöveteleknek, amelyeket, arend6ri megfigyelés
veszélye miatt, a környez6 hegyekben kellet_t ta-rtani. Ennek a
kirándulásnak Illyés Gyul~ is részvev6je volt.
28. József Attila a "Külvárosi é ft c. kötete els6 kiadásának
"kűls
s bels cimlapja.
. 4 ~dlváróei éj" C~ kötet 1932-ben jelent meg a költ6 kiadásában,
Budapesten. A Döntsd a t6két ésa Külvárosi éj c. kötetek megjelenésének idején a költ6 szoros kapcsolatban áll az illegális K.P.-al és a tömegekel, osztályharcos versei a munkásosztály
forradalmi költ6jévé avatják. Röpcédul~kat ir Sallai és Fürst
letart6ztatása alkalmáb6l és résztvett az 1930. szeptember l-i
tüntetésben.
29. A "Va16ság- c. foly6irat els6 száma.
J6zsef Attila 1932. juliust6l szerkeszti a Va16ság c.foly6iratot. Képünk a foly6iratels6 számát mutatja.
30. "Ne hadd el magad öregem" c. vers kézirata.
A fasizmus fokozatos terjedése megérteti J6zsef Attilával,hogy
a munkásosztály harcaiban nem támaszkodhatik a polgári szimpatizánsokra. A Medvetáncban megjelent Vigaszta16 c. költeményének
kéziratát látjuk /eredeti cime:Ne hadd el magad öregem/amelyet
J6zsef Attila 1933. okt6ber 19-én irt'.
'
-

,

,'1. A "Holt 'Vidék" kézirata.

,
:..--

-

.

/"

\'

i"

A parasztság sorsa a munkások helyzetéhez hasonlóan tarthatatlane
Az 1934-ben, a Medvetánc-ban megjelent Holt vidék c. verse a falusi szegénység életét tükrözi.
~
32. A "Medvetánc" c.'kötet e16fizetési gyüjt6ive.
A forradalmi J6zsef Attila költészetét az uralkod6 osztálybojkottálja. A Medvetánc c. gyüjteményes kötetb6l alig 100 példányt
1udott a kö1t6 eladni. Képünk a kötet e16fizetési gyűjt6ivét áb-,
rázolja, rajtadr.'Pa11~ Imre az Operaház müvéezének aláirása.
,

,

33. J6zsef Attila; "Medvetánc " c. kötetének kűls6 cimlapja.
1934-ben jelent meg J6zsef At1iilaválogatott költeményeinek gyti.j=teményes kötete. 11922.1934/. A kötet Bávai kiadásban jelent meg
Budapesten.
,
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34. József Attila verseit

szavalja egy illegális

összejBveteleno

A harmincas évek elején -József Attila résztvesz a KMP illegális
munkájában. Szemináriumokat tart, röpcédulákat ir és osztogat,
verseket ir, kifejezetten a mozgalom felkérésére. /Lebukott/.
KépUnkön egy illegális összejövetelen e-gyik versét olvassa. A
képet Móra Sándor festette.
'5. A Szép Sz6 cimU foly6irat.

,-

J6zsef Attila 1936-ban elvállalja a $zép sz6 c. irodalmi és kritikai lap szerkesztését, hogy a Párt fasisztaellenes egyaégfrontjával pár~uzamosan irodalmi frontl?t hozzon létre a fasiszta irodalmi áramlatokkal szemben. A lap többi troekista, b~zsoá-kapitalista munkatársa-mellc5zi J6zsef Attilát és irányvonala nem érvényestilhet. A lap 19j9-ig jelent meg.
36. J6zsef Attila:

"Nagyon fáj" cima kBtet ktilsc5o1mlapj~

Betegsége,
zilált anyagi helyzete és eltávo16dása a Pártt6l
magányossá,kétségbeesetté
teszi a köl tc5t. 193ó-ban jelenik meg
a "Nagyon fáj" c. megráz6 köteté. A kötetbc51 még a Medvetánc példányszámát sem sikerülteladnia,
a b_urzsoá olvas6tábornak nincs
szüksége J6zsef Attilára. A kötet Budapesten, Cserépfal~kiadásában jelent meg.
37. A ttDu,nánál·c. vers fé.nyképes il1usztráci6jag
A Nagyon fáj c. kötet egyik verse, a Dunánál cimü, a magyarság
és nemzetiségek összefogását sürgeti a közös társadalmi célok
érdekében. A kép 1934-}en koozUt"a Punaparton, amatc5r-felvétel.

28.

J6zsef Attila ir6asztala.

.

-

\

Azir6asztal
e16tt a-költc5 már bemut~tott, legismertebb fényképe,
felnagyi tott formában. Az as ztalon.j:rőgépeés könyvei: Marx: Tóke,
Ber~sen1i költeményei, Juhász Gyula verseskötete, különféle francia könyvek, Ellenzéki Munkás c. foly6irat stb. Az ir6asztal jelenleg 8 Bajza-utcai J6zsef Attila muzeumban láth:lt6.
39. Részlet a "Hazám" 'cimü vers kéziratáb61.
A vers az Ady utáni Jllagyáriroda'lom legigazabb és legmüvész1bb
hazafias verse. Átfog6an tükrözi az akkori magyar társadalom ellentmondásait, és egyuttal kivezető ut~t mutat: "5 a hozzáértc5,
dolgozó nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg-száz bajunk".
A vers az Utolsó versek c. kötetben /1936-37/ jelent meg, képünk
\ a harmadik szonett kéziratát mutatja.
400 József Attila használati

tárgyai •

. J6zsef Attila használati tárgyait a J6zsef Attila muzeum drz1.
K~pünkBn irattáreája, névjegye, pipája, motesze,stb.\között
lát=
juk ast s belépc5jegyet, amellyel 1925-ben a Gyüjtc5fogházban meglátogatta Rákosi elvtársa~, s amelyet élete végéig nmgc5rzött.
)
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~l~ Az Est 1937. december5~-iszáma.
József Attila 1937. 6szén~ szanatóriumi kezelés után n6véreibez
költözött Balatonazárszóra.A költ6.sulyos idegbetegsége következményeként öngyilkosságot követett, el, tehervonat elé vetette
magát •.Képünkön Az 1St 1937. d,ecember 5-i számát látjuk, amelyben az ujság a költ6 halálát jelenti.
I

!2. J6zsef Attila s1r~

-

Képünk a ktslt6 sirját mutatja a balatons-zárszó1 temet6ben.

13. J'ózs>efJolán

11899-19501

J6zsef Jolán /Makai Ödönné/ J6zsef Attila DÖvére és egyik életrajzirója. 1940-ben jelent meg József Attila élete c. müvének
els6 kiadása /Caerépfalvi-kiadás/. 1950-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiad6 kiadásában 4 város peremén c. munkája, melyben József,~ttila életét regény formájában dolgozta fel.

i4. 1948-ban J6zsef At tilaKossuth-dijat

kap.
·1

.

Pártunk és kormányzatunk a felszabadulás után megbecsÜ.lte és megil=
let6 helyére állito~ta J6zsef Attila
költészetét.
,
.
~.
Képtlnkön a Kossuth-dij I. fokozatának adománylevelét láthatjuk,
melY,1948-március 15-r6l kelt.
45 .J6zsef

Attila költészete népünk '" kincsévé válik. 1~

A Horthy-rendszer alatt az uralkod6 osztályok elrejtették J6zsef
Attila költészetét a dolgoz6ke161. 1938-1945-ig, 7 év alatt,
i6rB!~z~~~!fáföteteinek mindössze 17.000 példánya jelent meg.
.
után 1945 és 1948 között, ezzel szemben 15.000
példány látott napvilágot. Képünkön az egyik budapesti általános
iskolában, József Atti1ár61.tanulnak
a gyerekek.
,
46~ J6zsef Attila költészete 'népünk kincsévé válik. II.
Az Esze Tamás középiskolás népi kollégium növendékei J6zsef Attila
kBlteményeit olvassák. Képünktin, hátul József Attila unokaöccse,
Makai Ádám, akihez Levál c. tráfás versét irta 1935-ben •

,il.

.

A József Attila J(uzeum.

~8. J6zsef Attila
szobra •. ';
J.
!1-8~J6zsef Attila összes mÜTei.
~8a~J6zBef 'Attila verseinek legutóbbi kiadása.
49. J6zsef Attila 'halála 15 éves évfordul6jának. ünnepsége.

Készült a Fels60ktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
,Fele16s vezet6: Bojkovszky Lajos
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