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Transkribus



PIM-es anyag feldolgozottsága
Kiss József címzett (476)

Kiss József levélíró (100)

Transkribusba feltöltött 93

Feltöltésre vár 379

Transkribusba feltöltött 93

Feltöltésre vár 7



Ki volt Kiss József?
Életrajza  a Szinnyeiben. “Mikor a magyar-franczia biztosítótársaság 1889-ben megbukott, K. ismét állás nélkül maradt. 

Ekkor indította meg 1890. jan. A Hét cz. szépirodalmi hetilapot, melyet azóta szerkeszt.”



https://mek.oszk.hu/01900/01915/01915.htm#1


Családfa
Klein István Be(h)rmann 

Mária

Bermann 

Mór

Kis József 

(1843–1821)
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Erzsébet 

(1883–?)

Kiss 
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(1881–?)

Kiss Edit 

(1879–?)

Kiss Ottó 

(1876–1936)

Kóbor Tamás 

(1867–1942)

?



Kiss Edit és Kiss Ottó

http://fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199912/kiss_otto_fenykepesz_hagyateka_%E2%80%93_kovacs_ida_t

anulmanya

http://fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199912/kiss_otto_fenykepesz_hagyateka_%E2%80%93_kovacs_ida_tanulmanya




Az első évfolyam első szám 1890

http://misc.bibl.u-szeged.hu/18504/1/a_het_1890_001.pdf


Írók és munkatársak



Idézetek tőle
Egy lapról, egy évfordulóról és egy szerkesztőről 1899. dec. 20. 

„Most tíz éve fohászkodtam neki annak a vállalkozásnak, hogy heti lapot alapítok olyan 

közönségnek, amely még nincs, olyan írókkal, akik még csak lesznek. A hetilapra ugyan nem 

volt szüksége senkinek, de szükségem volt rá nekem.”

„A Hét ajtaja fölé arany szöveggel egy feliratos tábla van odaszögezve: Tiszteld a tehetséget! 

Tiszteld minden formájában, minden kialakulásában és ha nem érted meg mindjárt, légy azon, 

hogy megértsd. Tiszteld a tehetséget elleneidben is és aberrációjában is. Mert a tehetség ritka 

adománya az égnek. Pénzen megvásárolhatsz mindent: rangot, szerelmet, egészséget, még 

hosszú életet is; tehetséget nem! Keleten szentnek tartják az eszelősöket; a tehetség 

tiszteletét Nyugaton keresd. A Hétnél megvolt.” 

Kiss József és kerek asztala: a költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései (Budapest: Kiss József prózai munkáinak 

kiadóvállalata, 1934), https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309.

https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309
https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309


Idézetek róla I.
„A polgári irodalom történetében talán az első dátum 1890, a Hét megjelenése. A Hét képes szépirodalmi 

hetilap volt, szerkesztője Kiss József, középszerű epigon költő, de olyan szerkesztői tehetség, akit csak az 

egy Osvát Ernő múlt felül. Lapja rövidesen orgánuma lett mindazoknak, akikben az új polgári szellem 

irodalmi formát öltött, de hordozta a régebbi nemzedékek kritikusabb elméit is.” Szerb Antal

„Arany János után Adyig legbiztosabb művésze volt magyar versnek, kinél mindenki, hacsak írásra született, 

haszonnal járhatott iskolába. [...] Schumannról tudvalévő, hogy ugyanolyan nagy tanító volt, mint amily 

komponista. Így volt tanító Kiss Józef is, ki nélkül – ezt megfontoltan írom – az utána jött irodalomnak 

irodalmisága elképzelhetetlen.” Ignotus

„Vén zsidó volt már ifjú korában is és öreg korában is geniális és szeretetreméltó gyermek maradt. Szellemes 

és kesernyés arcú, örökké fáradt és soha pihenni nem tudó kis ember volt, akinek lelkében egy fülemile 

fészkelt.” Herczeg Ferenc

Kiss József és kerek asztala: a költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései (Budapest: Kiss József prózai munkáinak 

kiadóvállalata, 1934), https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309
https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309


Idézetek róla II.
„[...] akkor indította el útjára  »A Hét«-et, és abban azt az irodalmi forradalmat, amely elsősorban az egyedül 

boldogító népiességet és népieskedést támadtaés helyet kért és vívott ki a városi poézis számára. Majdnem két 

évtizeden át »A Hét« fedezte föl az irodalom számára az új írókat és a régiek számára az irodalmat. ” Heltai 

Jenő.

„[...] Lehet, hogy folyóiratának prózája  ma már kissé kacérnak és maga-kelletőnek tetszik, de a maga korában 

üdvös visszahatás volt a laposság és pongyolaság ellen.

Amit ezen a téren művelt, irodalomtörténeti jelentőségű. Elveit sohasem vetette papírra. Az elméletek nem 

érdekelték. Gyakorlatban mutatta meg, hogy mi a teendő. Sohasem  felejtem el, milyen ámulat fogott el, amikor 

egyszer, jelenlétemben fésülgetett valamilyen kéziratot s szerkesztői irónja mindig a kellő helyen csapott le és 

irtotta a sorokat, gyérítette, gyomlálta a mondatokat, míg végül az egész kitisztult, megvilágosodott. Tőle 

tanultuk valamennyien, hogy a mi mesterségünkben a kevés gyakran több, mint a sok, azt, amit nemrég egy 

másik francia író így fejez ki: »A jó író minden nap felejt egy szót«.” Kosztolányi Dezső

Kiss József és kerek asztala: a költő prózai írásai és kortársainak visszaemlékezései (Budapest: Kiss József prózai munkáinak 

kiadóvállalata, 1934), https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309.

https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309
https://opac.pim.hu/hu/record/-/recordPIM1855309


Juhász Gyula – Nefelejcs Kiss József sírjára

Juszuf, a költő, hármat szeretett:

Az életet, álmot s a rímeket.

Az élet hitvány és álmunk hazug,

De rímeinkben királyok vagyunk!

Keleti szőnyeg volt neki e föld,

Hol annyi vágya kelyhe összetört,

De szép az élet, ezt hirdette váltig,

Szürke gondoktól a fekete halálig.

Én vallom, fájó és fáradt utód,

Hogy ő nagy álmok padisahja volt,

És vallom, minden gond és gyász felett,

Hogy dala nem múló s ríme remek.

Juszufnak mindegy már, de nem nekünk,

Kik örökében tengünk, szenvedünk.

Magyarság és emberség alkonyán

Juszuf a bülbül, ő a csalogány.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-

verse-2/juhasz-gyula-16356/1922-172DD/nefelejcs-kiss-jozsef-sirjara-172E3/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iranian_-_Medallion_Carpet_-_Walters_817_(3).jpg
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/juhasz-gyula-16356/1922-172DD/nefelejcs-kiss-jozsef-sirjara-172E3/


Válogatott 
versei

https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/1208835/?list=eyJxdWVyeSI6ICJLaXNzIEpcdTAwZjN6c2VmIGtcdTAwZjZsdFx1MDE1MSwgMTg0M1x1MjAxMzE5MjE7In0&img=0
https://mek.oszk.hu/01900/01915/01915.htm


Kiss József – versek
Tüzek 

[...]

Az én mezőmön nem értek kalászok,

Az én aratásom egy marék virág,

Az én gyönyöröm az álomlátások,

Az én világom egy álomvilág.

[...]

[...] 

Ó milyen tűz ez! Mi más, mint a régi!

Nem erdőn termett, a mélység dobta ki:

Világforrongás volt az anyja néki

És forradalmak az ő fiai.

Hogy zúg, hogy dohog, hogy kattog, hogy 

lármáz,

Hogy mormol, veszekszik a kürtő alatt!

Mintha rab démonok az ajtót ráznák,

Hogy börtönükből szabaduljanak.

Haragvó isten! Mi lesz a világból,

Ha egyszer a kőszén öntudatra jut,

S a buta rög megindul magától

[...]
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2019/11/17/_kezet_csokolja_ignotus_1_resz

https://youtu.be/qLOjD4zYUL0

https://mek.oszk.hu/01900/01915/01915.htm#24
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2019/11/17/_kezet_csokolja_ignotus_1_resz
http://drive.google.com/file/d/1GAIrWl2Y1agPuqk3_P4iN9YGmz-KeqMA/view
https://youtu.be/qLOjD4zYUL0


Polgár Jozefa - Noémi ciklus

Ó, mért oly későn...

Ó, mért oly későn, levelek hullása,

Daru távozása idején:

Mért’ nem találkoztam rózsanyíláskor,

Hajnalhasadáskor veled én?

Mért nem hallgathattuk édes-kettesbe

A pacsirtát lesbe, te meg én?

Mért’ nem találkoztunk a mámor, a vágyak,

Az ifju álmok idején!...

Scheiber Sándor et al., Ó mért oly későn: levelek Kiss József életrajzához (Budapest: Magyar 
Izraeliták Országos Képviselete, 1972), 96. és 97. oldal közötti számozatlan lapon.



A levelezés



Kiss József által írt levelek (1870–1911)

https://www.mapcustomizer.com/map/kiss_jozsef_leveliro


Vizualizációk



Kapcsolatok



Kiss József és felesége, Bermann Róza 
(1904)

https://resolver.pim.hu/bib/PIM816851
https://resolver.pim.hu/bib/PIM823386


Hamupipőke! Mákot szemeltünk,
És elmúlt lassan az idő felettünk.

Egy véka hamu s egy itce mák,
Ilyen az élet, ennyi a világ!

Öreg idő már, de a princ cipője
Illik ma is még és nincsen elnyűve.

S tetszik, nem tetszik gonosz mostohádnak:
Ma is neked van a legparányibb lábad.

S arcod, miként a telihold világa,
Ma is oly szendén tekint a világba.

S lelked oly édes, olyan megadó -
Ennyi szelidség, jóság mire jó?

- Voltál nekem hű, édes cimborám,
Öröm reggelén és gyászok torán.

És játszótársad voltam én neked
És bolondoztunk úntig eleget.

Hamupipőke! Kongatnak estére,
Nem tart soká és a mesének vége...

Elhiszed?... Dehogy!... A gyöngyszem pörög,
Istentől a báj s a mese örök...

1907

http://mila60.blogspot.com/2008/12/kiss-jzsef_14.html

Ajánlás c. vers

http://mila60.blogspot.com/2008/12/kiss-jzsef_14.html


Köszönöm a 
figyelmet!


