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A Kassai Naplóban bukkantam rá. Itt jelent meg ·1925. november l-én, vasár
nap, a 41. évfolyam 247. számában a 9. oldalon, az első hasábban. Közvetlenül fö
lötte Szenes Erzsi Oszi, szerelmes vers círnű költeménye. Kettejükön kívül ebben
a számban az irodalmat még Simándy Pál képviseli Apáczai Cseri János alkalmá
ból című megemlékező cikkével, születésének háromszáz éves fordulójára.

"Az irodalmi szempontból legszínvonalasabb napilapot a húszas években a ma
gyarországi emigransok adták ki Kassán, Kassai Napló címmel - írja Csanda Sán
dor (Első nemzedék, 22. l.). A lapot még 1884-ben alapították, egy ideig Győry De
zső is szerkesztője volt (1925-ben), s éveken át itt jelentek meg Fábry Zoltán ra
dikális cikkei és kritikái is." 1929-ben szűnt meg "a 125. számmal. 1919 júniusában
a lap Kassai Vörös Újság címmel jelent meg" (A Magyar Kultúra 50 éve Kelet
Szlovákíában, 145. l.). Régebben meg Felsőmagyarországnakhívták. 1925-ben ismét
változott a címe. Ennek rövid története a következő. 1925. július 16-án a főszer

kesztő még Szepessi Miksa dr., felelős szerkesztő Győry-Wallentinyi Dezső. JúliulJ
17-én Szepessi Miksa neve már nem olvasható, csak Győry Dezsőé, Az történt,
hogy Köves Illés, a Kassai Újság tulajdonosa megvásárolta a Kassai Napló kiadó
jának, a Globus részvénytársaságnak a részvénytöbbségét, és menesztette Szepessí
Miksát. A "polgári körök" azonban visszavásárolták a Globust, és így a Kassai
Naplót is. A Globus igazgatóságának határozatából Sikora Emil vette át a vállalat
vezetését. Amikor a Prágai Magyar Hírlap meghívta munkatársai körébe Győry

Wallentinyi Dezsőt, a Kassai Naplónál Sikora Emil lett a felelős szerkesztő 192".
szeptember 18-tól (17-én még Győry jelzi a lapot), Szeptember 30-án Sikora Emil
bejelenti az olvasóknak: "A Kassai Naplót korlátlan rendelkezésre felajánlottam
dr. Szepessi Miksa főszerkesztőnek", aki október l-től Az Újság - Kassai Naplo
címen jelenteti meg a lapot, mint főszerkesztő. Szepessi ugyanebben a számban
Sikora bejelentésében hozzáteszi, hogy azért változtatja meg a címet, mert kifeje
zésre akarja juttatni, "hogy semmi közösséget nem vállalunk a Kassai Naplónak
azzal a legutóbbi két hónapjával, amely alap jóhírnevének olyan sokat ártott".
Köves Illést, az átmeneti tulajdonost, elsősorban üzleti szempont vezette. Allandó
lapja, a Kassai Újság tele van gyilkosságokkal, betörésekkel, rémtörténetekkel és
egyéb szenzációkkal, meg főhercegele szerelmí históriáit tárgyaló folytatásos re
génYekkel.

József Attila versének pontos lelőhelye így ez: Az Újság - Kassai Napló. Fő

cím Az Újság, a Kassai Napló pedig alatta középütt olvasható, közvetlenül a fő

szerkesztő neve fölött. A vers megjelenésekor tehát ismét Szepessi a főszerkesztő,

a felelős szerkesztő és a kiadásért is felelős Sikora Emil. Aldorfai Benedek kassaí
premontrei tanár, aki a húszas évek első felében a kassai Kazinczy Társaság vá
lasztmányí tagja és a szlovenszkói irodalmi élet részese, Szepessiről így nyilatko
zik: "Rokonszenves megjelenésű és modorú, haladó gondolkodású, művelt, széles
látókörű, a magyarság jogaiért küzdő egyéniség volt. Jogot végzett. Ma kb. 8~

éves lenne. A hitleristák ölték meg. Lapja, a Kassai Napló szabadelvű, liberálís,
demokrata lap volt." - Amikor Szepessi Miksa újra átvette a lap szerkesztését,
Vécsey Zoltán közvetlen hangú, hosszú levélben üdvözölte őt, Győry Dezső pedig
versben. Vécsey is, Győry is nem sokkal előbb mentek el a Kassai Naplótól a Prá
gai Magyar Hírlaphoz. Győry Dezsőnek Kassa felé círnű és "Szepessi Miksán_
küldöm" jelzésű verse így kezdődik: "Volt értelme, látom a tiszta harcnak" (Kassai
Napló, 1925. november 26. 4. o.). Rokonlelkek lehettek tehát Vécsey, Győry é8
Szepessi, és talán nem alaptalanul találhatjuk jellemzőnek a Kassai Napló szelle
mére Győry Dezsőnek a következő sorait. Akkor írta ezeket a lapba, amikor 1925.
január 15-én Dzurányí László távozása után a lap felelős szerkesztését átvette. Ez
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alkalommal vezércikket írt A magyar út címmel, és ebben mondja többek között:
"Oda kell engedni a közös munkához s a közös asztalhoz mindenkit egyformán,
ahogy megérdemli, mert úr, paraszt, szegény és gazdag egyek: hogy egy rögből

és lélekből születtek. S a földi jólét biztosítását - minden fejlődés alapját - le
hetövé kell tenni minden kisemmizettnek és minden élet-alamizsnásnak, mert az
emberszeretetet is nem prédikálni, de gyakorolni kell." Hát a szlovenszkói iro
dalmi asztalhoz is odaengedték a szlovenszkói magyar lapok a magyarországi író
kat, világnézeti különbség nélkül, bár a nyugatosokat és baloldaliakat nagyobb
azárnmal. A Kassai Napló 1925 karácsonyán 48 (!) oldalas irodalmi mellékletet
adott. Előfordulási sorrendben megemlítek egy pár ismertebb magyarországi írót,
aki valamilyen írásával ebben a mellékletben szerepel: a holtak közül Ady Endre
leveleivel, az élők közül: Herczeg Ferenc (részlet a Hídból), Falu Tamás, Somlyó
Zoltán, Illés Endre, Kodolányi János, J,uhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy
Frigyes, Reményik Sándor, Földi Míhály, Szomaházy István stb.

Hogy hogyan jutottak hozzá a kéziratokhoz a szlovenszkói lapok? Nos, nem
míndíg maguktól a szerzőktől szerézték be. Éppen 1925-ből találtam erre egy érde
kes adalékot a Prágai Magyar Hírlapban., "Egy magyar költő az ollózási rendszer
ellen" címú, név nélküli cikkében ismerteti Tóth Arpádnak, a költőnek csípős

észrevételeit. "A mai költőgeneráció egyik legismertebb lágy, meleg hangú da
Iosa" - ahogyan őt bevezetőjében a Pr. M. H. nevezi - így nyilatkozott: "Néhány
hétill tartózkodtam Szlovenszkón és így már volt alkalmam saját szemeimmel meg
i}'őződést szerezni az itteni helyzetről. Budapesten már hallottam egyet-mást a szlo
venszkói magyar újságok kitűnő irodalomrovatáról és hírszolgálatáról, amit büsz
kén szoktak emlegetni azok, akik innen jönnek le Budapestre. Éppen ezért érdek
lődéssel vettem kezembe az itteni napilapokat. Nagy volt azonban a csalódásom! A
lelittöbb szlovenszk6i napilapban víszontláttam a budapesti hírlapok régen elfelej
tett anyagát." Egy-két példát említ Tóth Arpád a kassai napllapokból, majd így
folytatja: "Ami az irodalmat illeti, itt is hasonló a helyzet. Egyes szerkesztőségek

- úgy látszik - egyszerűen megszerzík a pesti lapok irodalommal zsúfolt vasár
napi számait, kio1l6zzák abeváltabb 'nevek munkáit, kipótolva a látszat kedvéért
egy-két helyi szerző dolgaival. Persze - és itt a bökkenő -;-, nem fizetnek érte
eey fillért sem ... Hogy is nevezzem azt az eljárást, míkor a szerkesztő és kiad6
urak egyszerűen átemelik a kerítésen a magyar irodalmi berek fülemüléit, mint
a cigány a hízott csibét? Hol a pandúr, aki a körmére koppintson az uraknak?!"
(Pr. M. H. 1925./ március 20.).

Attérve mármost arra a kérdésre, hogy József Attila verse hogyan került a
Kassai Naplóba, valószínűnek tartom, hogy nem a kerítésen való átemeléssel,
hanem magától a szerzőtől, vagy legalábbis tudtával. Az ollózásnak ellene mond a
Kassai Napló színvonala, komoly szerkesztői gárdája, másrészt pedig rendesen is
mertebb lapokból ollóztak, és ha ez a vers ily módon került volna át, már rég
rábukkantak volna ai eredeti megjelenésére a József Attila kutatók. Márpedig a
ieibóvebb és legújabb József Attila-kiadások sem ismerik. Vajon a Kassai Napló
ban jelent meg először, vagy egy eldugott magyarországi lapban? Ebben a kér
désben a végső szót a József Attila szakértőknek kell kimondaniok. (Bizonyára se
eftségükre lesznek fölvilágosításaikkal Győry Dezső és Vécsey ZOltán.) A verssel
kapcsolatos egyéb kérdéseket is rájuk bízom, én csak a lelőhellyel kívántam fog
lalkozní.

Következzék maga a költemény, betűhíven:
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JÓZSEF ATTILA:

FÉLIDŐ. O-O

Vörös dresszünkön elmaradt nyarak

Vér1ódító, nagy forrósága izzik. Gyerekek

Félidő: O : O. A vizek

Okos erővel elöntenek míndent,

Erzitek-e, hogy árad az idő? S a vér,

Szép ifjú vérünk lüktető lovak

Módjára harmatos mezőn nyerít. Ma nincs,

Ki áhitattal meg ne irigyelné

Baráti jobbunkat, melyet

Odanyújtunk a roskadó világnak.

Félidő: O: O; karcsú tagjainkból

Hajbókoljátok ki eédrusok,

Kövek, tüzek és elektromos álmok!

Orizzétek, mínt kövér kisdedet

Jövő nagy országlásunkat. ahol

Szépek, tiszták és becsületesek

Maradhatnak jó, gyönge társaink,

Idegen autók taposnak el. Erős

Kovácsok markában a vas

Kipirul, mint a fiatal leány,

Ha f.utva ér virágai közé. Mi már

Meg sem tudnánk maradni, üldögélní,

A távcsöves, kényelmes páholyokban.

Egy pohár friss vizet s aztán tovább -

Kedvünkre győzünk:

Félidő: O: O, gyerekek

Hátunk mögött a Szél, a Nap s az lsten!

ITta és közzéteszi ZlMANDI P. ISTVAN
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