
József Attila gyermek és ifjúkora  - projekt 12.évfolyam 

 

 
 

„Katonája a mindenségnek, bakája a nyomoruságnak…” (Pilinszky) 

 

Elérhető szintek:  

• kisgyermek (1905-1910) (egy ötös)       - ehhez tíz pontot kell összeszedni 
• iskolai évek (1911-1919) (két ötös)       - ehhez tizenöt pontot kell összeszedni 
• ifjú költő      (1920-1930) (három ötös)  - ehhez húsz pontot kell összeszedni 

 
Minden esetben ügyeljetek a tartalmi pontosságra, a külalakra és a helyesírásra! 

  A három választható feladattípus mindegyikéből min. 1-1 feladatot kell megoldani! 
 

 Sorszám Választható irodalmi feladat Pontszám 

1. Írj esszét arról, hogy József Attila költeményeiben, a nyugatos 
klasszikus modernség, az avantgárd, valamint az újnépiesség 
irányzatok együttes jelenléte megtalálható! 

5 

2. Fogalmazd meg hogyan viszonyult a korabeli kritika a Tiszta szívvel 
című vershez, illetve a Nincsen apám, se anyám (1929) kötethez! Az 
esszében vonj párhuzamot a vers és a Horthy-korszak hirdetett 
jelszava - Isten! Haza! Család! -között! 

5 

3.  József Attila több versében is értelmezi saját magát. Olvasd el a két, 
én-értelmező versét, majd írj 15 mondatos esszét „Én József Attila” 
címmel!        A két vers: József Attila, Nemzett József Áron (1928) 
http://mek.oszk.hu/11800/11864/html/1928.html#jozsef-attila%20 

5 

4. Értelmezd a szonettkoszorú, mesterszonett fogalmát A kozmosz 
éneke c József Attila versben! Nevezd meg és támaszd alá a szonett 
ismertetőjegyeit az említett műben! 
http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/index.htm 
 

5 

http://mek.oszk.hu/11800/11864/html/1928.html#jozsef-attila%20
http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/index.htm


 

5. 

Írj 3-4 szempontot vizsgálva legalább 200 szavas összehasonlító 
értelmezést József Attila Születésnapomra című verse és egy, az 
alábbi versek közül választott mű összevetésével! 

József Attila: Születésnapomra 
 http://vers-versek.hu/jozsef-attila/szuletesnapomra/ 
Tóth Krisztina: Porhó  
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_198.html 
Orbán Ottó: Születésnapomra 
 http://verselo.hu/2016/05/20/orban-otto-szuletesnapomra/ 
Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! 
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_001.html 
 

 

5 

6. Értelmezd a Klárisok című verset! Elemzésedben térj ki a műben 
található groteszk és szürreális szóképekre, alakzatokra!  
https://mek.oszk.hu/05500/05570/html/jozsef_attila0008.html 

5 

 

 

 

 Sorszám  Választható nyelvtani feladat  Pontszám 

 1. Készítsd el József Attila önéletrajzát A curriculum vitae ismeretében! 

 http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/ 

4 

2. Írj naplóbejegyzést (150 szó) a gyermek Attila nevében Egy napon 
Öcsödön címmel!  

4 

3. Készíts riportot Horger Antal nyelvészprofesszorral! 5 

4. Írj kérvényt József Attila nevében a Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézetéhez (MABI) orvosi kivizsgálásod ügyében!  
Keltezés,1929.május 29.  

4 

5. Készítsd el József Attila első verseskötetének, a Szépség koldusá-
nak (1922) könyvajánlóját! 

3 

6. A kis Attila libacombról, új ruháról és 5 forintos kuglerről álmodozott. 
Mi az a kugler? Ki az a Kugler, akinek nevét ily módon a magyar 
irodalom megőrizte? Készíts szócikket a termékről, a névadóról, és 
egészítsd ki a kugler receptjével írásodat! 

 

4 

 

 

http://vers-versek.hu/jozsef-attila/szuletesnapomra/
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_198.html
http://verselo.hu/2016/05/20/orban-otto-szuletesnapomra/
https://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_001.html
https://mek.oszk.hu/05500/05570/html/jozsef_attila0008.html
http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/


 Sorszám Választható digitális feladat Pontszám 

1.  Fortepan - József Attila élete képekben (ppt/prezi) 2/3 

2.  Készíts látványos és tartalmas szófelhőt legalább öt József Attila-
versről! 

(https://www.usernet.hu/blog/a-15-legjobb-ingyenes-szofelho-keszito-
program) 

3 

3. Digitális vagy hagyományos plakáton mutasd be, hogyan jelenik meg 
József Attila költészetében a mama alakja!   

3 

4. Idővonalon ábrázold József Attila szerelmeit! Írj mindegyik hölgyről 
rövid ismertetőt!  

 

 

 

2 

5. Zenésítsd meg és/vagy hangszeren játszd el József Attila egyik 
versét! 

4 

6. Gondolattérképén foglald össze József Attila költészetét (korszakok, 
filozófiai hatások, kötetek, jellemzők)! 

2 

7. Hozd létre József Attila Facebook profilját névjeggyel, fotókkal 
(https://www.classtools.net/FB/home-page) legalább 5 poszttal, és 
kommentekkel.  (pl. https://www.facebook.com/endre.ady.18062 ) 

4 
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