
Az akkor már majdnem százezres, kétharma-
dos magyar többségû Kolozsvár a húszas évek
végén is „Erdély irodalmi, zsurnalisztikai, kul-
turális értelemben vett centruma”.1 Több mint
félszáz nyomdájából a második világháború
utáni idõkig nagyjából négyszáz idõszaki sajtó-
termék került ki, köztük olyan napilapok, mint
a polgári liberális Ellenzék (1880–1944), a Füg-
getlen Újság (1934–40), az Országos Magyar
Párt irányvonalát követõ Keleti Újság (1918–44)
és a cionista Új Kelet (1918–40). Kolozsváron je-
lent meg a Keresztény Magvetõ (1861), a Napke-
let (1920–22), a Magyar Nép és a Pásztortûz
(1921–44), az Erdélyi Irodalmi Szemle
(1924–29), a Korunk (1926–40), az Erdélyi Heli-
kon és az Erdélyi Szemle (1928–44), itt jött létre
a Minerva Irodalmi és Nyomdai Mûintézet Rt.
(1920–48) és az Erdélyi Szépmíves Céh
(1924–44). „Erdély fõvárosa” lett a fõ színhelye
a kisebbségellenes sajtótörvények és a kiszámít-
hatatlan (megvesztegethetõ) cenzúra elleni fel-
lépéseknek, az újságíró-szakszervezet heves
küzdelmeinek is. Abban az idõben újságírónak
lenni társadalmi rangot, kaszthoz tartozást je-
lentett akkor is, ha Fehér Dezsõ, Ady barátja, a
Nagyváradi Napló szerkesztõje szerint minden
erdélyi újságíróra legalább hat álhírlapíró
jutott.2 Kolozsváron akkoriban pezsgõ magyar
sajtóélet zajlott, mert nemcsak a hírlapíró, ha-
nem az író is „kávéházi ember. Legalábbis az
volt hajdanán, amikor vitában, füstben iroda-
lom és idõszerûség, irodalom és társadalom, 2018/8
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irodalom és újság tündéri szerelemben vagy éppen szerelmes perpatvarban él-
tek együtt, de mindenképpen termékenyítõ izgalomban. Modern és európai iro-
dalommá a kávéházban is lettünk, a zsongásban, nyüzsgésben, ami városiasodá-
sunkkal járt, társadalmiságunk európai korszerûsödésével. Még a harmincas
évek »népi« irodalma is, legalábbis koncepciójának kiforrása, jórészt kávéházak-
ban alakult, a budapesti Centralban. Hát még a magyar avantgardizmus!”3

A kapkodva, felszínesen modernizálódó, annál erõteljesebben romanizálódó
történelmi városban régi magyar intézmények sora mûködött: az „EMKE, EME,
itt van az erdélyrészi református és unitárius püspökség székhelye, itt székel a
római katholikus státus, Kolozsvár nagy múltú magyar város, szinte automatiku-
san vették hát tudomásul, hogy Kolozsváron székeljen a Magyar Párt is és innen
irányíttassék a tagozatok élete. Ebbe a megoldásba a tudat küszöbe alatt beleját-
szott az a körülmény is, hogy a románság az összes erdélyi magyar városok kö-
zött éppen Kolozsvárt akarta leginkább elrománosítani, és hogy Gyulafehérvár-
ról az erdélyi románság Kolozsvárra tette át a fõhadiszállását. Immár két erdélyi
nemzet is centrumává avatja Kolozsvárt, mi sem természetesebb, hogy a magát
külön nemzetiséggé deklaráló zsidóság – amely elhatározás természetesen Er-
dély zsidóságának csak törpe hányadát öleli fel – hasonlóképpen itt vélte helyes-
nek felállítani a Zsidó Nemzeti Szövetség centrumát. Kolozsvárra települt át a
szociáldemokrata munkásság vezetõsége is, és minden ilyen politikai és parla-
menti párt képletét magára öltõ megmozdulás önmaga körül kitermelte a köz-
ponti sejtet, az Erdélyre szóló intézmények egész sorát. E pillanatban Kolozsvár
palettájának minden más erdélyi várostól megkülönböztethetõ színkeveréke,
hogy itt az új nyugati országrész politikai tûzhelye.” Ligeti Ernõ mégis úgy látta,
minden erdélyi városban „nagyobb az összemûködés, a társadalmi élet hajszál-
csöves áramlása, mint éppen minálunk. Itt Kolozsváron, ha akarom, három, ha
akarom, négy világ is él egymás mellett: magyarok, románok, szászok, zsidók,
és ezek nem igyekeznek tudomást venni egymásról, kitépik magukat minden
közös társadalmi érintkezésbõl. Érdekes, hogy míg a Kolozsváron székelõ an-
gol, francia, osztrák, csehszlovák, magyar, német, olasz külügyi képviseletek 
a diplomáciai testület doyenjének vezetése alatt idõnként megtalálják nemcsak
az érintkezés, de a barátságos társadalmi kapcsolatok szálait is, addig Kolozs-
vár autokton nemzetiségeinek nincs egyetlen közös foyerje sem, ahol hébe-kor-
ba összejöhetnének.”4

A kolozsvári magyar elitek (arisztokrácia, egyetemi tanárok, orvosok, jogá-
szok, tisztviselõk, iparosok-kereskedõk, írók, újságírók, mûvészek) társadalmi
életének számos közkedvelt intézményes, avagy magán fenntartású „közös
foyer”-ja kínált alkalmas színhelyet a háború végét követõ évekig, amikor meg-
szûnt minden magyar közösségi élet. Ilyen intézmény volt a Deák Ferenc utcá-
ban az 1896-ban alapított Nemzeti Kaszinó, a húszas évektõl a Monostori úton
a hírneves Óvári-szalon és a Dumaposta a Fõ téri New York kávéházban; a vá-
rosban 7 nagyobb kávéház, 12 szálloda, 14 cukrászda és 29 étterem mûködött a
harmincas években. Bár valamennyi emlékezõ kortárs teljes joggal köti a New
Yorkhoz, a Dumaposta történetének egyik színtere is egy étterem (kisvendéglõ)
volt. A Kossuth Lajos utcai „Nagy Jóska kocsmában”, Sütõ Nagy László lapszer-
kesztõ szüleinek vendéglõjében muzsikált Müller Poldi és cigányzenekara, aki-
ket Nagy Iduka társtulajdonos után nagyidai cigányoknak nevezett a kolozsvári
köznyelv. „A zenekarral szemben állt a híres Dumaposta asztala, amely délutá-
nonként az Újságíró Klubban mûködött, az esti szeánszot viszont itt tartották.”538
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(A harmincas években Kolozsváron újságíróskodó Thury Zsuzsa valamennyi
kisvendéglõ közül a Nagy Jóskát találta a legotthonosabbnak.) Kiváló konyhája
után híres volt a Fõ téri Czell-féle sörözõ is (Czell Frigyes és Fiai); a színész- és
újságíró társadalom, valamint a „bohémekhez” csatlakozó civilek eme találkozó-
helyén gyakran megfordult Balázs Samu, Janovics Jenõ és Poór Lili, Karádi Nagy
Lajos, Kõmíves Nagy Lajos, Szentgyörgyi István, Tompa Sándor és Váradi
Miklós.6 Akkoriban azonban már nem a kisvendéglõ, hanem a kávéház volt az
igazi, „a sörcsarnokkal és kiskocsmával össze nem téveszthetõ, példásan demok-
ratikus intézmény”.7 A kolozsvári kávéház „most már valóban az a hely, aminek
szánták: friss értesülések forrása, vélemények cserehelye, eszmék pezsdítõje, vi-
tafórum, fáradt idegek pihentetõje, távirati iroda, apró kölcsönök kamat nélküli
hitelbankja, szabadegyetem, facéroknak és vékonypénzûeknek második otthon,
hiú embereknek színpad, amelyen tetszés szerint bármikor fölléphetnek, hogy
magukra tereljék a figyelmet.”8 A Pásztortûz, s részben a Helikon írói köre az
Unió Nagykávéházban, Sütõ Nagy László, az Erdélyi Szemle fõszerkesztõje a
Mátyás király téri Európában, az egyetemi tanárok, jogászok, orvosok és a „vá-
rosháziak” a Központi Kávéházban, a Fõ téren ülték körül az asztalt (utóbbiak
már a New York befejezése elõtt is). Kuncz Aladár a Szentegyház utcai Palace-ba
hívta a Helikon törzsasztalához a fiatalokat, köztük Méliusz Józsefet; nemsokára
„A Palace-t felváltotta a New York kávéház ebéd utáni liberális, baloldali, már
akkor »népfronti« író-újságíró törzsasztala. – Nem a moszkvai internacionálé (a
K[ommunista]. P[árt].-ok egyesülése) »Népfrontjára« gondolok. Amely elárulta a
spanyol szabadságharcot. És a Hitler–Sztálin-megegyezéssel végzõdött. A
Ribbentrop–Molotov-kézfogással. Az utasítással a második világháború kitöré-
sekor: a francia kommunisták segítsék a hazájukat elfoglaló hitleristákat. – A
New York kávéházban az a törzsasztal volt a legendás (»meseszerû«) emlékû
»Duma-posta«. Elnevezése a budapesti Dunaposta sajtó- és hírügynökség per-
sziflázsa (kicsúfolása). Asztalfõje úgy volt Gaál Gábor, mint a Palace-beli törzs-
asztalé Kuncz Aladár. […] Akkor mi már egy harmadik kávéházban, a
Centralban hordtuk össze az Új Arcvonal címû, azóta elfelejtett nemzedéki
antológiánkat…”9 Évtizedek múlva a párizsi Flore asztalánál ülõ Méliusznak, az
erdélyi magyar irodalom „kávéházi matadorának” emlékeiben támadt fel ifjúsá-
gának „kolozsvári New Yorkja és Centralja, a brassói Corona, a temesvári Palace,
a váradi Japport, Bukarest Corsója és a Capºa a Calea Victoriei-en, meg történel-
mi rokonaik európaiságában: az Andrássy úton, Pesten a Japán, a berlini
Gedächtnis Kirche melletti Romanisches Café, Pozsony, Prága, Zürich, Bécs ká-
véházai, és hogy füstjük emlékével együtt feltámadok én magam is, a hajdani fi-
atal rajongó, ki úgy vélte magáról, hogy költõ, író õ, a kávéháziak pedig a törzs-
asztalnál, öreg rókák, kegyesen táplálták benne e tévhitet […] mindama régi ká-
véházakban benne rejlett épp ez, a Flore, a Napnyugati kávéház, amiként most,
itt, ebben a Napnyugati kávéházban benne rejlenek mindazok a régiek: Gaál asz-
tala, Nagy Lajos asztala, Kassák, a Nyugat, József Attila asztalai, és az a kezdõké
is a kolozsvári Centralban […] Európa Európában, írók és irodalmuk, dumások,
színészek, festõk és mûvészetük, újságok mindenféle nyelveken, folyóiratok,
»információk« és könyvek, könyvek, könyvek, ceruza és kéziratpapír, viták,
Kuncz Aladár toleráns fejedelmisége, Gaál Gábor ironikusan villogó szemüvege
és gyilkos morgása, csípõs és öldöklõ tréfák, és a kritika, a kritika kritikája.”10 A
sokat szenvedett kávéházi író „leromlott élete végnapjaiban” is egy könyvcímre
ébredt: Kávéház helyett börtön; „Újra s újra olvastam Márainál a hajdani kávéhá-
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zakat. Krúdy Gyula kávéházait, amiket jórészt már õ, Márai sem ért meg. Amik-
nek a második világháború vetett véget. Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Brassó, Bu-
karest, Budapest, Berlin, Pozsony, Prága, Kassa. Akikkel ott együtt éltünk, mi
voltunk az irodalom. A börtönök az ellenirodalom.”11

A kolozsvári magyar (és igen kis számban román) írók, újságírók, mûvészek
tekintélyes része a New York pompás épületében találkozott egymással. Az ek-
lektikus szálloda-kávéház a Fõ tér Jókai és Egyetem utcai sarkán, a Nemzeti
Szálló helyén épült 1893–94-ben Pákei Lajos kolozsvári fõépítész tervei szerint,
három szinten, 7200 négyzetméteren. 1912-tõl a kiváló francia konyhát megho-
nosító Fészl József bérelte, aki bevezette a telefont és a külön generátorról mû-
ködõ központi légfûtést, továbbá fürdõket, fedett-fûtött tekepályát, a nagy belsõ
udvar fölé szétnyitható üvegfedelet épített. A húszas évektõl a szálloda repre-
zentatív földszinti, nyugat-európai mértékkel mérve is nagyvonalú kávéházi te-
re lett a magyar szellemi elit találkozóhelye, társadalmi életének központja
(1944. március végétõl az épület a Gestapo fõhadiszállása, késõbb diákotthon,
városi szálloda, végül máig omladozó kísértetkastély). Az elegáns kávéházi rész-
ben a Dumaposta mellett más társaságok asztalai is otthonra találtak, köztük a
mereven elkülönülõ egyetemi professzoroké, a „New York-i magyaroké”, akik „a
délutáni feketekávét is majdnem éppoly komoly ridegséggel szürcsölték, mint
mikor szegény drukkos jelöltjeiket vizsgáztatták”.12 Az üzletelõk „kistõzsdéje” és
a kártyakaszinó között a New York bal felõli belsõ termébe a színészek (Fekete
Mihály, Kiss Manyi, Nagy István, Neményi Lili, Tompa Sándor), mûvészembe-
rek tértek be saját asztalukhoz, amely az Újságíróklubban, a Helikon-asztal
szomszédságában állt. Másik szomszédjuk a Dumaposta törzsasztala volt, dél-
utánonként itt foglalt helyet Gaál Gábor a kávéház Egyetem utcára nézõ ablaka-
inál, „a rózsaszín márványasztalnál”; Gaállal estefelé „a szerkesztõségtõl pár lé-
pésre a Nagy Jóska nevû kiskocsmában” találkoztak a Korunk munkatársai, a
külföldrõl érkezett és vidékrõl betért hír- és kézirathozók.13 A „meseszerû” asz-
taltársaság ironikus, Neumann Jenõ alapítótól származó elnevezése a budapesti
Dunaposta hírügynökség nevébõl eredt. A Dunapostát Kozma Miklós „média-
mogul” formailag önálló, az utódállamoktól diplomáciailag nem kifogásolható
fedõvállalatként hozta létre azzal a céllal, hogy figyelemmel kísérje az elszakí-
tott országrészekben zajló eseményeket, megtörje Bécs hírmonopóliumát. Az
ügynökség valójában Kozma irányításával, az MTI Rt. szerves részeként
mûködött.14 (Azokkal a tudósítókkal, akik az erdélyi, felvidéki, délvidéki lapokat
olvasták, Kozma késõbb tervbe vett egy másik hasonló szervezetet is. 1924-ben,
amikor az általa a Dunaposta élére kinevezett Lándor Tivadar román újságírók
elõtt kifecsegte az ügynökség hovatartozását, Kozma valamennyi régi munka-
társnak felmondott.)15

A Dumaposta, a Korunk „társalgási szeglete” már a maga idejében fogalommá
vált, mert „ott itta feketéjét a Mord Major, Gaál Gábor”.16 A Dumaposta asztala
azonos volt Gaál törzsasztalával. Gaál többnyire „hallgatott. Éveken át. Az elõ-
kelõ hely a város szívében fedezéke volt. S akárcsak õ, hallgatott itt mindig a két
mûvész is: a román Emil Cornea és a pipás Szolnay Sándor is.”17 Gaálnak „a dél-
utáni Duma-posta asztala éppen úgy szellemi serkentõ volt, mint Kuncz Aladár
számára a Helikon-asztal estefelé. De a Duma-posta asztalánál összegyûlõ balol-
dali írók, mûvészek, újságírók társalgása élénkebb és színesebb volt. A Helikon
asztalánál a társalgást merev hierarchia szabályozta, s csak Kuncz [Aladár] vagy
Hunyadi Sándor engedhettek meg maguknak tekintélyes uraságokat is kipécézõ40
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szellemességeket.”18 A Korunk kommunista szerkesztõjének, miután a
Sziguranca a húszas évek elejétõl 1939-ig figyelte, ez a „láthatóság” konspiráci-
ós szempontból is elõnyösnek bizonyult, éppúgy, mint ahogy a kör politikai he-
terogenitása a „balra tartóknak” is hasznos volt. „Politikailag fedezte õket, s az
írásaik által keltett gyanúval ellentétben azt emelte ki, hogy a társadalom és az
államrend elismert és befolyásos brancsához, az újságírókhoz tartoznak.”19 An-
nak ellenére, hogy a két irodalmi szomszédvár, a marxista Korunk és a transzil-
vanizmust hirdetõ Helikon élesen szemben állt, munkatársaik nemcsak a New
York boltozatos, fényûzõ termében fértek meg egymással. A Korunk olykor kö-
nyörtelen „kemény magja” és a Helikon demokratikus irodalmi koalíciója ellen-
tétének politikai-ideológiai gyökerei voltak, mégis hatvan jelentékeny író, költõ,
mûfordító, esszéíró, nagy hatású publicista „járt át” az ellenfél szomszédvárába
(a Helikon 56 tagú „marosvécsi íróparlamentjébõl” 14-en voltak Korunk-
munkatársak).20 Ezt az átjárást elõsegítõ közeg volt a Dumaposta is. „Ülök szem-
ben Neumann Jenõvel – mondta Gáll Ernõ majdnem ötven évvel ezelõtt megje-
lent interjújában, melyben õ volt a kérdezõ –, iszogatjuk az erõs szilvóriumot, és
arról faggatom a legendás »Duma Posta« hajdani elnökét, hogyan és miért ke-
resztelte el asztaltársasága spiritus rectorát, Gaál Gábort »mord majornak«.” Az
alapító emlékei szerint a harmincas évek elején „többek között azzal szórakoz-
tunk, hogy az akkor divatos társasjáték szabályai szerint neveket adtunk egy-
másnak. A névadó feladata az volt, hogy keresztfia valamelyik testi vagy lelki-
szellemi sajátosságát úgy ragadja meg, hogy valóban jellemzõ képet nyújtson ró-
la. Elõször, G. G. ateizmusára utalva, »Papra-morgónak« neveztem õt el. Ez azon-
ban nem ragadt rá. Szilágyi Andrást viszont õ keresztelte el »Handa-Bandinak«.
Ebben az évõdõ-vesézõ agytornában sok közszájon forgó ragadványnév született
Kolozsvár szellemi élete ismertebb alakjainak jellemzésére. A Duma-posta anya-
könyvébe például »Címbaromként« jegyeztetett be Olajos Domokos, a közderült-
séget kiváltó, ostoba újságcímek szerzõje. Mátyás Mátyást, a kistermetû, kiváló
nõgyógyászt ugyancsak a mi társaságunk illette a »Hüvely Matyi« névvel. (Most
tudtam meg Jenõ bácsitól, hogy Kovács Katona Jenõ ugyanitt nevezett el engem
»Szaladgállnak«.) Amikor pedig a második keresztelõ után, G. G.-on ragadt a
»mord major«, sokan úgy éreztük, hogy az új név nem csupán és nem is elsõsor-
ban szigorát, hanem fõként nagyságát, fõnöki, mesteri mivoltát fejezi ki. A ke-
resztelõk a »majort« tisztelték benne.”21 Gáll Ernõ emlékei szerint a rigorózus
Gaál akkurátus komorsága „ösztönzõ igényesség és szigor volt, amivel kézirata-
inkat elbírálta, javította, és igen gyakran visszadobta. Félelmetes volt ebben a le-
gendás zordságában. El is nevezték a Dumapostánál »mord majornak«. A Duma-
posta volt a kolozsvári értelmiség törzsasztala az akkori újságíró klubban, ahol
elég vegyes összetételû dialógus folyt a különféle irányzatú magyar és nem ma-
gyar értelmiségiek között. Ott trónolt Gaál, minden délután, itta a kávéját és ab-
ból a legendakörbõl, amely a Dumaposta körül kialakult, származik ez a tréfás
elnevezése is.”22

Mi zajlott a Dumapostában? Mindennapos, heves, olykor vitriolos viták iro-
dalomról és politikáról, mûvekrõl és emberekrõl, eseményekrõl, az erdélyi ma-
gyarság sorsáról, hír- és eszmecsere, játék, barátságos társadalmi élet. A New
York-beli Újságíróklubnak ez a közéleti találkozóhelye volt a legkülönbözõbb
politikai irányzatokhoz tartozó szerkesztõk, írók, mûvészek, ügyvédek és más
értelmiségiek reprezentatív vitafóruma. A vitákban „A baloldaliaknál fõleg a po-
litikum számított; Dsida [Jenõ]nél ellenkezõleg: õt csak a mûvészi érdekelte. De
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õ nagyon türelmes volt. Szerette s becsülte Gaál Gábort is. És Gaál is õt. Hiába
volt katolikus, valahogy mégis a szegények költõjének tartották [!].”23 A Duma-
postát eleinte kizárólag kommunista (erdélyi és emigráns) újságírók alkották,
mint Gaál, Neumann, Korvin Sándor, késõbb sokféle világnézetû közéleti-szel-
lemi emberrel bõvült. Bár nagyrészük zsidó származású volt, az asztaltársaság
nem volt jellegzetesen zsidó „intézmény”; „A magyarországi zsidó újságírók egy
része, akik inkább ártatlan megszeppenésbõl tették át székhelyüket Erdélybe,
mint a csínytevés bûntudatából, a napilappá alakult cionista Új Kelet szerkesz-
tõségében helyezkedtek el. Újvári Péter, Giszkalai János, Kacér Illés, Sas László,
Szabó Imre, Faragó Miklós stb. voltak a kimagaslóbbak, valamennyi: fõvárosi
színvonal.”24 Az asztaltársaság tagjai az ateistáktól az istenhívõkig, a polgári ra-
dikálisoktól a konzervatívokig, a szociáldemokratáktól és a kommunistáktól a ci-
onistákig és a szabadkõmûvesekig a korszak valamennyi irányzatának hívei kö-
zül verbuválódtak, a „csúcsértelmiségiektõl” Péter Lajos cipészmesterig. 

A Dumaposta egyetlen ma ismert fényképén Gaál Gábor, Guzner Miklós,
Kováts József, Köves József, Neumann Jenõ, Rössler-Bocskói Viktor, Ruffy Péter,
Szabó Béla, Szász Béla és Szász Endre látható.25 A nagyszámú törzstagok és al-
kalmi látogatók (vidékrõl betérõk, külföldi vendégek) közül mindeddig 78 írót,
publicistát, mûvészt, köztük a magyar irodalom számos nagy alakját, az iroda-
lom- és sajtótörténet jelesét, ma már ismeretlen munkását és néhány román
törzstagot sikerült azonosítani. Az asztaltársaság viszonylag állandó, ma 64 fõ-
ben meghatározható tagságához tartozott Barzilay István sz. Eliezer Kugel
(1906–1981) újságíró, prózaíró, költõ, mûfordító, aki kolozsvári tanulmányai
után 1924-ben kapcsolódott be az Új Kelet szerkesztésébe. 1938–40-ben lapja pa-
lesztinai, majd az Est-lapok erdélyi tudósítója (1948-tól a Tel-Avivban újraindult
Új Kelet szerkesztõje). Bányai sz. Baumgarten László (1907–1981) jogász, politi-
kus, közíró, szerkesztõ, történész, nyugat-európai tanulmányai után az illegális
KRP tagja. 1933-ban kommunista tevékenység miatt letartóztatták, 1934–40 kö-
zött a MADOSZ kolozsvári központjának titkára. Bárd Oszkár sz. Wettenstein
(1893–1942) orvos, költõ, drámaíró, szerkesztõ, 1911-tõl a kolozsvári Haladás,
1914-tõl az Erdélyi Figyelõ szerkesztõje, 1922-tõl a Napkelet fõmunkatársa. A
marosvécsi Helikon alapító tagja, 1929-tõl a Korunk fõmunkatársa, az Erdélyi
Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja. Becsky Andor
(1898–1978) költõ, író, újságíró, színháztörténész, a KRP tagja. Nyugati emigrá-
ciója idején a Jövõ Társadalma, a Független Újság, a Keleti Újság, a Korunk, a
Napkelet, a Periszkóp és az Új Genius munkatársa, hazatérése után a Korunk bu-
dapesti szerkesztõje. Tudor Bugnariu (1909–1988) román kommunista publicis-
ta, politikus, filozófus, szociológus, Lucian Blaga tanítványa és veje. Az illegális
KRP, 1932-tõl a kolozsvári Antifasiszta Bizottság tagja, 1932–33-ban a kolozsvá-
ri egyetemen a régi román nyelv és irodalom elõadója. Emil Cornea (1898–1969),
a nagybányai iskolához csatlakozott kolozsvári festõ. Dávid Antal Iván
(1913–1988) prózaíró, újságíró, erdélyi tárgyú elbeszélések, történelmi regények
szerzõje, 1935-ben a Brassói Lapok, 1936–41 között a Keleti Újság szerkesztõje.
Demeter Béla (1910–1952) közgazdász, újságíró, szerkesztõ, szociográfus, politi-
kus. Az Erdélyi Fiatalok (1930) alapító tagja, a Keleti Újság belsõ munkatársa.
1936–44-ben az Erdélyi Gazda szerkesztõje, a Romániai Magyar Népközösség és
az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vezetõségi tagja. Demeter János
(1908–1988) kommunista jogász, publicista, politikus, Demeter Béla bátyja. Az
Erdélyi Fiatalok alapító tagja, az illegális KRP Falvak Népe c. parasztlapjának42
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(1932–33) alapító fõszerkesztõje. 1944 végén a Magyar Népi Szövetség egyik ve-
zetõje, Kolozsvár alpolgármestere, nemzetgyûlési képviselõje. Dobó Ferenc
(1886–1965) jogász, jogi szakíró, szerkesztõ, mûfordító, kiadó. 1919–21-ben az
Ellenzék fõszerkesztõje, a Korunk egyik alapítója. A kolozsvári Fõ téri Lepage
könyvkereskedés tulajdonosa, könyvsorozatok és az Ex-Libris c. többnyelvû bib-
liográfiai folyóirat kiadója, a város szellemi életének jelentõs alakja. Dsida Jenõ
(1907–1938) költõ, mûfordító, szerkesztõ. 1923-tól a Cimbora munkatársa, 1926-
tól a marosvécsi Helikon tagja, 1927-tõl a Pásztortûz szerkesztõje. Az Erdélyi He-
likon munkatársa, 1929-tõl az Erdélyi Katolikus Akadémia titkára, az Erdélyi Fi-
atalok alapító tagja. 1934-tõl a Keleti Újság szerkesztõje, az Erdélyi Szépmíves
Céh lektora, az erdélyi magyar Pen Club tagja, Faragó Miklós sz. Schnitzer
(1884–1972) újságíró, könyvkiadó, Az Est munkatársa. A tanácsköztársaság bu-
kása után Ausztriába, majd Romániába emigrált, a kolozsvári Pallasz Könyv- és
Lapterjesztõ Vállalat alapítója, 1926-ig igazgatója. 

Gaál Gábor sz. Gál (1891–1954) szerkesztõ, tanár, irodalomtörténész, író, kri-
tikus. Az illegális KMP tagja, a tanácsköztársaság idején Lukács György közmû-
velõdési népbiztos munkatársa. 1926 õszén telepedett le Kolozsváron, 1928-ban
kapcsolódott be a Korunk szerkesztésébe. Gara Ernõ (1894–?) író, újságíró, szer-
kesztõ. 1912-tõl a Nagyvárad, 1921-tõl a Keleti Újság belsõ munkatársa, bukares-
ti tudósítója. A Szatmári Friss Újság és a kolozsvári Riport alapítója, „az Ellenzék
bátor riportere”. Gáll Ernõ (1917–2000) publicista, szerkesztõ, filozófus, 1937-
tõl a Korunk munkatársa, 1942-tõl munkaszolgálatos. Jól jellemzi a Dumaposta-
hagyomány eleven, sok évtizedes utóéletét, hogy Gáll egykor ott kapott, fürge
mozgására utaló gúnynevét Huszár Sándor is megörökítette.26 Gáll feljegyzése
szerint 1979 „szeptemberi nyomott hangulatomat tovább mélyítette Huszár
kulcsregényében való szerepeltetésem, amely aljasul úgy állított be, mint aki õt
az ötvenes évek elején a felsõbb hatóságok elõtt befeketítette.”27 Huszár szerint
ugyanis „a rangos Világosságot az Igazságért címû napilapban” egy bizonyos cik-
ket a „Szaladgál nevezetû medikus” közölt, aki „késõbb a vakbél helyett a filo-
zófiában nyert akadémikusi rangot”.28 „Az inkriminált korszakban – írta Gáll
1980. február 26-án Huszárnak – Te is tudod – senkit sem »lepleztem le«, és sen-
kit sem dobattam ki állásából. Ez nem érdem, hanem tény. Én is tudom, hogy az
író szuverén és úgy alakítja a rendelkezésére álló életanyagot, ahogyan írása lo-
gikájából vagy az ábrázolt erkölcsi helyzetbõl kifolyólag szüksége van rá. Éppen
ezért a Te szuverenitásod is megengedte volna (ha gondoltál volna erre, márpe-
dig ennyire körültekintõnek kellett volna lenned), hogy a regényedben »sza-
ladgáló« figura rám hasonlító vonásait megváltoztasd, illetve elretusáld. Lehet,
hogy számodra ez gyerekségnek tûnik, de – hidd el – sok keserves vívódástól
mentesített volna. Keserveimet még az is fokozta, hogy […] éppen azt fejtegetted
nagy együttérzéssel, hogy én vagyok ebben a mûvelõdésben a legtöbbször el-
árult pasas.”29 Gáll késõbb is visszatért „velem kapcsolatos »odafigyelésed« egy
számomra annak idején sok keserûséget okozó rövidzárlatára. »Szaladgál« figu-
rájára gondolok egyik regényedben, akit országszerte ismert »ragadványn-
evemet« viselve, sok – közös életrajzunkból ugyancsak ismert – tény és körül-
mény közepette, silány, karrierista, társait a hatalomnak kiszolgálgató alakként
mutatsz be. Amikor ezt az eljárást mélyen megbántottan sérelmeztem, Ti kiok-
tattatok, írói szuverenitásra és a mûfaj sajátosságaira hivatkoztatok.”30 Gáll ra-
gadványneve Hegedûs B. András 1987. március 30-án kelt születésnapi köszön-
tõjében is fennmaradt: „maradj meg nekünk, mindnyájunknak, kis és nagy kö-
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zösségeinknek olyannak, amilyen vagy, minden iránt érdeklõdõ értelmiséginek,
nyughatatlan embernek, interkontinentálisan szalad-Gállnak […]”.31 Szász János
Gállhoz 1998. május 11-én írott levelében is felhozta: „Kántor–Lángék szemében
temesvári (rosszul magyarul beszélõ) zsidó gyerek voltam, [Balogh] Edgár sze-
mében kozmopolita, Méliusz [József] kedvelt, és a Mordmajor, meg Szaladgáll.”32

A Dumaposta-vulgó legutóbb 1998 februárjában került elõ, amikor a Gállt ért po-
litikai támadások során Nagy László, a „megszállott kolozsvári vegyész, akit so-
hasem láttam”,33 Gaál Gábort besúgónak, Gállt pedig az ötvenes évek kommunis-
ta fõideológusának, sztálinistának és kaméleonnak minõsítette. Giszkalay János
sz. Widder Dávid (1886–1951) író, költõ, drámaíró, mûfordító, szerkesztõ,
könyvkiadó. Az Új Kelet szerkesztõje, a cionizmus egyik legjelentõsebb irodal-
mi képviselõje. Grois László (?–?) a kolozsvári törvényszék egykori tanácselnöke,
„hûvös és szenvtelen, ravasz és befolyásos francia ivadék, Bánffy leghûbb
embere”.34 Az Ellenzék fõszerkesztõje, lapigazgatója, késõbb az OMP bukaresti
irodavezetõje. Guzner Miklós (1905–1972) fogorvos, orvosi szakíró, fordító. Me-
cénás, Gaál Gábor barátja, a Korunk angol fordítója. Jancsó Elemér (1905–1971)
irodalomtörténész, kritikus, tanár, szerkesztõ. Az Erdélyi Fiatalok, majd a Ko-
runk fõmunkatársa, a Helikon szemleírója. Hexner Béla (1885–?) vegyész, bánya-
mérnök, politikus, az Országos Magyar Párt Intézõbizottságának tagja. Jámbor
Ferenc (1899–1964) gyógyszerész, újságíró, szerkesztõ, 1927–40-ben az Új Kelet
kiadója és szerkesztõje (1927–40), az Erdélyi Zsidó Szövetség politikai fõtitkára,
az Erdélyi Magyar Újságírók Szövetségének vezetõségi tagja, az erdélyi Ha-
Shomer ha-Za’ir vezetõje (1941-ben vándorolt ki Palesztinába). Járosi Andor
(1897–1944) evangélikus lelkész, teológiai tanár, író, szerkesztõ, 1941-tõl az Er-
délyi Egyházmegye esperese. 1944 õszén elhurcolta a szovjet állambiztonság,
Magnyitogorszkban halt meg. A Világ Igaza (1999). Jordáky Lajos (1913–1974)
szociológus, közíró, történész, politikus. 1931-tõl a Szocialista Ifjúsági Szövet-
ség, 1933-tól a Szociáldemokrata Párt tagja. A Dumapostában Neumann Jenõ a
Galád Csecsemõ névvel illette. Kaczér Illés (1887–1980) író, újságíró, színpadi
szerzõ, 1923-ig az Új Kelet munkatársa 1926-ban Csehszlovákiába, 1938-ban
Londonba emigrált. Karácsony Benõ sz. Klärmann Bernát (1888–1944) ügyvéd,
prózaíró, kritikus, színpadi szerzõ. 1934-tõl a marosvécsi Helikon tagja, a Korunk
és az Erdélyi Helikon munkatársa. Karádi Nagy Lajos (1886–1965) jogász, sport-
újságíró, közgazdász. A Magyar Újság, az Ellenzék munkatársa, a két világhábo-
rú között a FIFA nemzetközi labdarúgó bírája. Kádár Imre (1894–1972) költõ,
író, mûfordító, szerkesztõ, rendezõ, színigazgató, a Szépmíves Céh egyik alapí-
tója. A Keleti Újság, a Napkelet (1920–22), a Kulissza (1922–23) szerkesztõje, a
Mai Világ (1927) és az Erdélyi Hétfõi Hírlap (1928) fõszerkesztõje. A kolozsvári
magyar színház igazgató-rendezõje (1933–40), a helikoni íróközösség és a Ke-
mény Zsigmond Társaság tagja, az erdélyi magyar Pen Club fõtitkára. Kibédi
Sándor sz. Hrapka (1897–1941) költõ, prózai és színpadi szerzõ, mûfordító, szer-
kesztõ. Volt fodrász, építõmunkás, vándorszínész, akrobata, céllövõ. 1924-ben
került Kolozsvárra, az Újságíróklub borbélya, az emigráns Gaál Gábor magyar ál-
lampolgársága miatt 1931-tõl névlegesen a Korunk felelõs szerkesztõje. Kertész
Jenõ (1886?–1944) ügyvéd, kritikus, a marosvécsi Helikon tagja, a Korunk mun-
katársa. Korvin Sándor sz. Kálmán Imre (1912–1944) költõ, mûfordító, kritikus,
közíró, irodalomtörténész. A Nagyváradi Napló, Brassói Lapok, Független Újság
cikkírója, a Korunk belsõ munkatársa. 1938-ban tért haza Párizsból, a kolozsvá-
ri Munkás Athenaeum tagja, a második bécsi döntés után a Népszava, a Magyar44
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Nemzet munkatársa. Kovács Katona Jenõ (1910–1944) kommunista költõ, próza-
író, publicista, szociográfus. A Munkás Athenaeum elõadója, Méliusz Józseffel
és Korvin Sándorral a Korunk segédszerkesztõje, felelõs kiadója. 1944 végén el-
hurcolta a Gestapo. Kováts József (1906–1937) író, mûfordító, kritikus, szerkesz-
tõ. Az Erdélyi Fiatalok tagja, a Helikon, a Pásztortûz, az Ellenzék, a Keleti Újság
és a Korunk munkatársa, 1933-ban az Ady Endre Társaság alapítója Jancsó Elem-
érrel. Kós Károly (1883–1977) építész, író, grafikus, politikus. A Szépmíves Céh
egyik alapítója, a helikoni íróközösség tagja, 1931-tõl az Erdélyi Helikon szer-
kesztõje. Köves József (?–?) kolozsvári újságíró, a Korunk köréhez tartozott.
Kõmíves Nagy Lajos (1886–1977) színikritikus, újságíró, dramaturg. 1919-tõl a
Keleti Újság munkatársa, 1941-tõl a kolozsvári magyar színház rendezõje.
Krenner Miklós (Spectator) (1875–1968) tanár, közíró, a két világháború között
Erdély egyik legnagyobb hatású magyar publicistája. Az Erdélyi Irodalmi Társa-
ság és a Kemény Zsigmond Társaság tagja, az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi
Újságíró Szervezet elnöke. Az Ellenzék fõmunkatársának 1930-ban gróf Bánffy
Miklós hívta Kolozsvárra. Lakatos Imre sz. Lefkovics (1882–1944) orvos, publi-
cista, szerkesztõ, a helikoni közösség egyik legmûveltebb tagja. 1907-tõl párizsi
lapok munkatársa, 1914–18 között Kuncz Aladár rabtársa Noirmutier-ban. A
Zord Idõ munkatársa, 1925-tõl az Ellenzék külpolitikai rovatvezetõje, az Erdélyi
Helikon szerkesztõje. Auschwitzban halt meg. Ligeti Ernõ sz. Lichtenstein
(1891–1945) író, költõ, publicista, szerkesztõ, a Nagyváradi Napló, majd a Kele-
ti Újság munkatársa. A Szépmíves Céh egyik alapítója, 1934-ben a kolozsvári
Független Újság alapító tulajdonosa, Lakatos Imrével az erdélyi magyar Pen Club
kezdeményezõje. Marton Ernõ (1896–1960) újságíró, szerkesztõ, az Új Kelet ala-
pító fõszerkesztõje. A Cionista Világszövetség Végrehajtó Bizottságának tagja, a
Zsidó Párt bukaresti parlamenti képviselõje, Kolozsvár alpolgármestere. Mátyás
Mátyás (1888–1956) sebész, szülész-nõgyógyász, orvosi szakíró. 1919-ben a ko-
lozsvári egyetem sebészeti klinikáját vezette, 1929-tõl saját híres Park Szanató-
riumának igazgatója. 

Nagy István (1904–1977) bútorasztalos, író, kommunista szakszervezeti veze-
tõ, politikus. 1933–34-ben az Írjatok! szerkesztõje, Józsa Bélával; a Dumapostát
ritkán látogatta. Neumann Jenõ (1893–1978) kolozsvári kommunista ügyvéd. „A
Duma-postánál nem is annyira Gaál Gábor volt a központ. Jobban szerette má-
sodhegedûsként élénkíteni bemondásaival a társalgást. Aki a helyi, országos és
nemzetközi érdekességeket összefogta, az rendszerint dr. Neumann Jenõ volt
[…], Gaál Gábor hû tisztelõje. Akinek széles körû tudása, szellemes fejtegetései
akaratlanul is azt a kérdést vetették fel hallgatójában: miért nem ír ez az
ember?”35 Az 1944. májusi kolozsvári deportálás idején Demeter János és Péter
Lajos cipész bújtatta.36 1945 után a Demokrata Zsidó Komité elnöke, a kolozsvá-
ri Fellebbviteli Tisztogató Bizottság tagja, a Bolyai Tudományegyetem tanára, ká-
derosztályának vezetõje. Nyírõ József (1889–1953) író, közíró. A  húszas években
a Keleti Újság és a Pásztortûz munkatársa, a marosvécsi Helikon és az erdélyi
magyar Pen Club alapító tagja, az Erdélyi Helikon és a Korunk szerzõje. Olajos
Domokos (1885–?) jobboldali újságíró, szerkesztõ, politikus. A húszas években a
Magyarság szerkesztõje, 1924-tõl a Magyar Párt kolozsvári alelnöke, 1925 után
az Ellenzék, 1929-tõl a Keleti Újság belsõ munkatársa. Közel félszáz sajtópere
volt. Néhány emlékezetes címadása: Mozdulatlan hulla a kút fenekén, Úgy nõtt
fel, mint erdõn a fa – nem volt katona, Öngyilkos lett a vonaton Brassótól Kolozs-
várig, Pohárköszöntõvel a kezében halt meg, Megismétlõdött a dél-amerikai föld-

45

2018/8



rengés Indiában.37 Óvári Elemér (1876–1944) kolozsvári tiszti fõügyész és felesé-
ge, Purjesz Olga (1881–1944) értelmiségi szalonja a kolozsvári magyar szellemi
élet egyik központjának számított, ahol Ady, Bartók, Pablo Casals, Dohnányi Er-
nõ, Fejér Lipót, Kodály Zoltán, Kuncz Aladár, Móricz Zsigmond, Bornemiszáné
Szilvássy Karola is megfordult. (A bohém Óvári a New York-beli Dumaposta
mellett rendszeres vendége volt a „Nagy Jóskának” is.) 1944. október 11-én az
egész családot, Óváriék csecsemõ unokájával és a vendégekkel együtt máig is-
meretlen személyek megölték.38 A tömeggyilkosságot egy a Maniu-gárdában
megbújt vasgárdista csoport követhette el, melynek egyik tagja szovjet katonai
egyenruhát viselt. A merénylet mások szerint az egyik vendég, vagy éppen Óvá-
ri ellen irányuló román-magyar személyes bosszú volt (a támadókat Óvári egyik
régi ügyének vesztes alperese vezette).39 Rössler-Bocskói Viktor (1902–?) jogász,
közgazdász, publicista, szerkesztõ, színmûíró, mûfordító. 1925-tõl kolozsvári
napilapok közgazdasági rovatvezetõje. Ruffy Péter (1914–1993) újságíró, a Bras-
sói Lapok kolozsvári szerkesztõje. Salamon László (1891–1983) költõ, kritikus,
szerkesztõ. 1919 után A Jövõ Társadalma, az Új Kelet, az Auróra, majd a Korunk
és az Erdélyi Helikon munkatársa. Sas László (1893–1974) író, költõ, közíró,
szerkesztõ, mûfordító. A Nagyváradi Napló munkatársa, a Keleti Újság riportere,
1938-ig magyar és külföldi lapok gazdasági és politikai cikkírója. 1941-ben mun-
kaszolgálatos, 1944-ben megszökött Auschwitzból. George Sbârcea (1914–2005)
kolozsvári román zongorista, zenetörténész, író, újságíró, diplomata, a harmin-
cas években a konzervatórium és a jogi kar hallgatója, az Ellenzék könyvárusa.
Raoul ªorban (1912–2006) román mûkritikus, festõ, politikus. A húszas évektõl
a kolozsvári királyi helytartó titkára, Iuliu Maniu támogatója. A negyvenes évek-
ben a kolozsvári egyetemen tanult, Felvinczi Takáts Zoltán mûvészettörténész
professzor munkatársa, 1945-tõl Benedek Marcell tanársegédje, késõbb magyar-
ellenes pamfletek szerzõje. Sütõ Nagy László (1894–1978) író, újságíró, kritikus.
A Kolozsvári Szemle (1915; 1944-ig Erdélyi Szemle) alapítója, a Kolozsvári Hír-
lap, a Cimbora és a Keresztény Magvetõ munkatársa. Szabó Béla (?–?) író, a Ko-
runk körének tagja. Szabó Imre (1884–1943) író, újságíró, mûfordító. Az Új Ke-
let, 1930–31-ben a Kelet Népe szerkesztõje, a Zsidó Jövõ munkatársa. Szántó
György (1893–1961) festõ, író, szerkesztõ, prózaíró, publicista. 1920-tól a kolozs-
vári román opera díszlet- és jelmeztervezõje, 1925–26-ban a Periszkóp szerkesz-
tõje, a Korunk szerzõje. Szász Béla (1910–?) jogász, újságíró, mûfordító, szer-
kesztõ. 1930–43 között a Keleti Újság, majd az Ellenzék és a Magyar Újság belsõ
munkatársa. Szász Endre (1887–1944) a Keleti Újság fõszerkesztõje, „kölcsönös
megbecsülésen alapuló, õszinte barátság fûzte Gaálhoz”, éppúgy, mint Tamásit,
Ligetit és Szentimrei Jenõt.40 Szenczei László (1909–1980) prózaíró, szerkesztõ,
mûfordító, kritikus, író, esszéista, filozófus, kritikus. 1937-tõl a Korunk fõmun-
katársa, a marosvécsi Helikon tagja. Szentimrei Jenõ sz. Kovács (1891–1959) köl-
tõ, író, drámaíró, kritikus, szerkesztõ, mûfordító. Az Új Erdély (1920) alapítója,
a húszas évektõl a Vasárnapi Újság, a Keleti Újság, az Ellenzék, a Brassói Lapok
munkatársa. 1932–35-ben az Ellenzék fõszerkesztõje, a Korunk fõmunkatársa, az
Erdélyi Helikon szerzõje. Székely Béla (1891–1955) költõ, publicista, pszicholó-
giai szakíró. Az Új Kelet alapító szerkesztõje, lapigazgatója, 1921–22-ben az 5
Órai Újság felelõs szerkesztõje, az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség egyik veze-
tõje. Szilágyi András (1904–1984) kommunista orvos, író, újságíró, a harmincas
években Korvin Sándorral és Méliusz Józseffel a Korunk legszûkebb körében tag-
ja. 1944-ben Dachauba deportálták. Szolnay Sándor (1893–1950) festõ, 1921-tõl46
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Nagybányán dolgozott, Kolozsváron 1929-ben Kós Károllyal megalapította a Ba-
rabás Miklós Céhet. Tamás Gáspár (1914–1978) író, publicista, szerkesztõ.
1935–36-ban az Új Szó, 1939-ig a Brassói Lapok munkatársa, a MADOSZ tagja.
1938-ban, majd 1942-ben illegális kommunista tevékenység miatt letartóztatták.
Tamási Áron (1897–1966) író, publicista. Amerikából hazatérve 1926-tól Az Új-
ság és az Ellenzék munkatársa, az Erdélyi Helikon egyik alapító tagja, 1933-tól a
Brassói Lapok és a Korunk fõmunkatársa. Újvári Péter (1869–1931) regényíró,
novellista, közíró. A századfordulón a Szeged és Vidéke felelõs szerkesztõje,
1907-tõl a Budapest és a Magyar Hírlap publicistája, a Szombat (1919) alapítója.
1920–23-ban az Új Kelet vezércikkírója. 1923-ban Csehszlovákiába emigrált.
Végh József (1903–1945) író, újságíró, szerkesztõ, riporter, színikritikus. 1930-tól
a Színház és Film, 1933–41 között a Kolozsvári Estilap szerkesztõje, 1938–40-ben
az Ellenzék törvényszéki és városházi tudósítója, felelõs szerkesztõje.  

A Dumapostának rendszeres vagy alkalmi látogatói voltak a környékrõl és Er-
dély más városaiból Kolozsvárra látogató írók, újságírók is, köztük a Csehszlová-
kiából kitiltott, akkor már Brassóból „betérõ” Balogh Edgár (1906–1996) közíró,
1935-tõl a Korunk szerzõje. Marosvásárhelyrõl érkezett a New York kávéházba
Benczel Béla (1907–1991) újságíró, mûfordító, a húszas években a Brassói Lapok
vásárhelyi tudósítója, majd az Új Kelet munkatársa, és az ugyancsak Marosvásár-
helyen élõ Bözödi György sz. Jakab (1913–1989) író, költõ, publicista, szociográ-
fus, történész, Korunk-munkatárs. Csehi Gyula sz. Klein (1910–1976) irodalom-
történész, esztéta, kritikus, közíró, a harmincas évektõl a Korunk munkatársa, az
illegális KRP tagja 1943-as munkaszolgálatáig Nagyváradról érkezett a Dumapos-
tába. Franyó Zoltán (1887–1978) újságíró, szerkesztõ, író, költõ, mûfordító 1906-
tól budapesti és vidéki lapok munkatársa, szerkesztõje, a tanácsköztársaság és bé-
csi emigrációja után 1923-ban az aradi Genius, Új Genius, Délután, A Hét, Szezon
és más lapok fõmunkatársa, 1931–40-ben az 5 (késõbb 6 Órai) Újság felelõs szer-
kesztõje Aradról és Temesvárról hozta a híreket. Horváth Imre (1906–1993) köl-
tõ, a Korunk és az Erdélyi Helikon szerzõje Nagyváradról, Méliusz József sz.
Nelovánkovics (1909–1995) költõ, író, publicista, 1932-ben az Erdélyi Fiatalok
tagja, 1934-tõl a Korunk fõmunkatársa, 1935-tõl a Brassói Lapok bánsági tudósí-
tója Temesvárról, Molter Károly (1890–1981) író, kritikus, szerkesztõ, a
Szépmíves Céh lektora Marosvásárhelyrõl tért be a Dumapostához. Salamon Er-
nõ (1912–1943) költõ, szerkesztõ, kommunista aktivista, a Brassói Lapok riporte-
re, 1936-tól a Korunk és a Reggeli Újság szerkesztõje 1937 után Marosvásárhely-
rõl érkezett (addig Kolozsváron élt). 1941-ben internálták, 1942-ben munkaszol-
gálatra hívták be, egy év múlva Ukrajnában halt meg. Az asztaltársaság nagybe-
csû ritka magyarországi vendégei közé tartozott Déry Tibor (1894–1977) Korunk-
fõmunkatárs, aki Gaál Gáborral többször találkozott a New York teraszán,41 1937-
ben a Dumaposta belsõ asztalánál.42 Bizonyosan megfordult a körben Karinthy
Frigyes, Móricz Zsigmond, Szabó Dezsõ, valószínûleg Illyés Gyula is. „És még so-
kan mások”: nagy magyar írók, akik klasszikus mûveket alkottak, sokan, akik
hasznosan formálták közönségük ízlését múlandó írásaikkal, és akik az egyre ko-
morabb idõkben nemzedékek mindennapi tájékozódását szolgálták. Akik élvez-
ték eszmecseréik termékenyítõ feszültségeit, a csípõs és öldöklõ tréfát, egymás
társaságát a kollegiális együttlét barátságos menedékében.
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