Korai élete és taníttatása
Ullrich József néven jött a világra 1880.
november 22-én. Apja Ullrich Ödön, földmérő
mérnök, anyja Révay Erzsébet volt. Apja
munkája miatt sokat kellett költözniük, így hát
háromszor kellett iskolát váltania: az elemi- mai
szóval általános- iskolát Vácott végezte,
gimnáziumba pedig a Szegedi Piarista
Gimnáziumba, illetve a Temesvári Piarista
Gimnáziumba járt. Tizenöt évesen belépett a
piarista rendbe, ekkor kezdett el teológiát tanulni
a Kalazantinumban, ezzel párhuzamosan latint és
görögöt az egyetem bölcsészkarán. 1902-ben
latin-görög szakos diplomát szerzett, és édesanyja
kérésére szerzetesi örökfogadalmat tett.
Azonban saját bevallása szerint soha sem volt
igazi szerzetesi hivatása, így letette a tanári
vizsgát és pappá szentelése előtt kilépett a
rendből. Ekkor változtatta meg nevét Révay
Józsefre, ettől kezdve ezt is használva.

Pap helyett tanár
Jáki Zsófia 9.ny

Bevezetés
Mint tudjuk, Révay József
egykoron
a
Veres
Pálné
Gimnázium
igazgatója
volt.
Ezenkívül
íróként,
költőként,
műfordítóként
és
irodalomtörténészként dolgozott.

Művei
Aranygyűrű
Elhagytál
A költő és a császár
Megtanulok latinul
Ókori író- mai olvasó
Petronius és kora
Égi jel

Munkássága
1901-től versei különböző lapokban jelentek
meg. 1906-tól 917-ig a Késmárki Evangélikus
Liceum tanára volt, bár tartott egy 6 éves szünetet,
ugyanis
1908-tól
1914-ig
ókortudományi
kutatásokat
végzett
Berlinben,
Rómában,
Münchenben és Leidenben. 1917-től 1919-ig az
Országos Nőképző Egyesület- mai nevén Veres
Pálné Gimnázium- tanára volt, ebből két évig
igazgató is egyben. A kommunizmusban egyetemi
tanárként és a Közoktatásügyi Népbiztosság
ügyosztályának a vezetőjeként dolgozott, míg
1920-ban el nem vesztette mind két állását. 1922től 1942-ig a Kultúra Könyvkiadónál és a Franklin
Társulatnál lektorkodott, miközben a Tükör
folyóirat szerkesztője volt. Ekkor tájt kezdett el
ókori római témájú regényeket írni, amelyek a
maguk nemében igen nagy sikert arattak.
1942-ben visszavonult, ettől kezdve már csak
regényeivel, fordításaival és ismeretterjesztő
műveivel foglalkozott egészen haláláig.
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Első felesége Korniss Piroska volt, akivel két gyerekük született:
Géza és Aliz. Sajnos házasságuk hamar tönkre ment, elváltak.
1915-ben újra megnősült, Zuber Mariannával házasodott össze.
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