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Kádár Karr Erzsébet, Elisabeth Karr (Budapest 1898-
Budapest 1960) elfelejtett írónő, aki a két világháború 
közötti időben a magyar fasizmus fojtogató légköréből 
menekülve külföldön igyekezett ébren tartani írásmű-
vészetével a magyar haladó szellemiséget. 
Rajzolt, iparrajziskolát végzett, az orvosi egyetemen 
kezdett tanulmányokat, végül is az írás mellett döntött. 
Részt vett a Marx-kör létrehozásában. A világháború 
vége felé jelentek meg a Népszavában első versei. A Ma 
munkatársa lett, 1922-ben Németországba emigrált. 
Részt vett a Prometheus Filmgesellschaft, majd 1930-ig 
az UFA munkájában, többek között filmforgatóköny-
vek írásában. 1930-ban az Illustrierte Neue Welt szer-
kesztője valamint később a Berliner Tageblatt és 
Ullstein-lapok munkatársa lett, majd a Rote Fahne, a 
Welt am Abend c. lapokba is írt. A náci ideológiából 
elsősorban a nőkérdéssel foglalkozott írásaiban irodalmi 
tevékenysége mellett. 
1933-ban vizsgálati fogságba került, utána Párizsba 
emigrált, ahol német és francia lapokba, valamint a 
moszkvai Új Hang és a Wort c. folyóiratokba írt. A 
németek párizsi bevonulása elől Angliába menekült. 
1948-ban tért vissza. Az I. világháború éveinek forra-
dalmi mozgalmait ábrázoló regényével, Alles ist 
umgekehrt, Párizsban 1938-ben elnyerte az emigráns 
Német Írószövetség Heine díját, a regény magyarul 
Gyönyörű ősz címen jelent meg 1958-ban. 
Egyre súlyosabbá váló szívbetegsége és az 50-es évek-
ben folytatott hiábavaló küzdelem fokozatosan felőröl-
ték egészségét. Néhány elbeszélése az 50-es években 
magyar napi- és hetilapokban jelent meg. Néhány rajza 
maradt meg, sok rajz, festmény elveszett menekülése 
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következtében, verseinek egy része halála után került 
elő. 
Mivel művei hivatalos érdeklődésre nem számíthatnak 
Magyarországon, ezért ezúton válik hozzáférhetővé 
munkásságának egy része. Egy másik része egy későbbi 
kiadás tárgya lehet. 
A színes kép Schönberger Armand festőművész róla 
készült portréjának fényképe, a közölt rajzok Kádár 
Karr Erzsébet munkái. Az íróasztalnál készült képen az 
íróasztal és a háttérben látható bútor az ő tervezése. 
Ruháit is maga tervezte, bőrdíszműveket is készített. 
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Utca 

Szempillákon át egységes foltokká egyszerűsített utca 
mozgássá lényegesült tárgyak 
rángó fájások, örömök bukfence 
egymásba súlyosodnak: 
 
Egy hallucináció mozgóképszínházába szédülök. 
 
A híd? – domború mellel nyújtózkodik és átfekszik a 

síneken 
keze-lába gyökeresen a földet fogja. 
 
Az ég? – egy nagy golyó hasába póznákat, árbocokat 

döftek 
s szétfolyt a majdnem színtelen lilás folyadék. 
 
Ráfolyt a házra, járdára, kerítésre és ablaküvegre. 
 
És most színtelenül, kissé lilásan fakul 
az egyszínű járda, kerítés, ablaküveg. 

/„Ma” folyóirat, Budapest, 1916/ 
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Karrier 

(Berlin, 1923 őszén) 

Róna Pali már várt rá és rosszall arckifejezéssel banánt 
evett. A banánok még jobban lehangolták Margitot. Ha 
lement ebédelni, főnöke többnyire utána kiáltott: „Ké-
rem, hozzon banánokat!” Kihívónak érezte, hogy hat 
hatalmas banánt fogyasztott el a szeme előtt alig két 
perc alatt, fejét hátravetve, három ujja között a lehántott 
héjjak csillagküllőivel, melyeket aztán nagy ívben a 
szemétkosárba hajított. 

Bűntudatosan nyitott be a késés miatt, nem segítette, 
hogy Róna Pali ezzel nem törődik, s azért morogta 
barátságtalanul a „jó reggelt”-et, mert csak a mosolygó 
nőket kedvelte. 

Szokatlanul gyors iramban diktált. A gyorsírás kacs-
karingói merész új ötletekkel íveltek el keze alól, de 
aggódott, hogy elveszthetik értelmüket, mire hozzájut, 
hogy a szöveget gépbe írja. Lassanként a keze sem bírta, 
görcs állt ujjaiba, felfutott a könyökéig, s apró verejték 
gyöngyözött homlokán. 

Hirtelen megszakadt a hadarás, csattogva fordult át a 
dosszié teteje. Róna Pali, mintha rugóra tenyerelt volna, 
felpattant, s kerengett a szobában, jól szabott öltönye, 
mértékre készült pesti cipője adta biztonsággal. „A pil-
lanat előnyös – gondolta – kitűnő, hogy később, s ezt 
bűnnek tartja, s nyilván a gyorsírása sem sikerült a leg-
jobban.” 

Cigarettára gyújtott, s kinézett az utcára, nem árul-
ják-e már a különkiadást; beszéd közben alig fordította 


