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Kunhegyesi arcképcsarnok
Kádár Endre író, újságíró
a Nyugat első nemzedékének tagja

1886. december 9-én 
született Kunhegyesen. 
Nevét 18 évesen 1904-ben 
változtatta Schwarcz-ról 
Kádárra.

Apja, Schwarcz Dávid 
elismert kunhegyesi szabó 
volt, édesanyja, Altmann 
Anna szintén. 

1904-es kisújszállási 
érettségi vizsgája után a 
budapesti egyetemen és 
Svájcban folytatott bölcsé-
szeti tanulmányokat.

Az I. világháború idején 

Az Est svájci tudósítója volt. 
Novelláit, kritikáit 1909-1919 
között közölte a Nyugat. Első 
kötete 1913-ban jelent meg 
Asszonyportré címmel , öt 
elbeszélést tartalmazott.

1914-ben vette feleségül 
Müller  Frigyes festék- és 
tintagyáros lányát, Líviát, aki 
grafikus és festőművész volt. A 
háborús éveket  Svájcban 
t ö l t ö t t é k .  K á d á r  E n d r e 
Davosból küldte leveleit Heltai 
Jenőnek 1916-ban.

Első regényét, a Balalajkát 
folytatásban tette közzé a Nyugat 1918-ban. 1919-ben az 
Athenaeum Kiadónál jelent meg könyv alakban, melynek 
borítóját felesége illusztrálta.

A szerelem elmegy című 3 felvonásos színművét a Belvárosi 
Színház mutatta be 1922. IV. 21-én.

A húszas éveket nagyrészt Franciaországban töltötték 
feleségével Bölöni Györggyel és annak feleségével, Itókával 
barátkozva. 1934-ből származnak Kádár Endre utolsó levelei 
Bölöni Györgyhöz.

Önbüntetés című regénye 1935-
ben jelent meg az Athenaeum 
Kiadónál. E műve Heltai Jenőnek 
és Gellért Oszkárnak dedikált 
példányát is őrzi a Petőfi Irodalmi 
Múzeum. 

A művészházaspár kapcsolata 25 
év házasság után 1939-ben válással 
végződött. Sorsának további szo-
morú alakulását a zsidótörvények 
megszületése okozta.  1944. 
szeptember 22-én készíttette el 
végrendeletét, bizonyára ekkor már 
életben maradását is remény-
telennek tartotta a fajgyűlölet 
lázában égő Európában, s az attól 
megfertőzött szeretett hazájában. 

Kádár Endre utolsó lakhelye Magyarországon Győrben volt. 
Innen került Auschwitzba, ahol 1944 novemberében halt meg.

A második világháborút, a vészkorszakot túlélő kortársai 
nem feledkeztek meg róla, ha csak egy (Karácsony) 
novellájának közlésével is, de felvették őt az 1947-ben 
megjelent Bóka László által szerkesztett Mártír írók 
antológiájába S két szó között a , az 1970-ben megjelent „
hallgatás” c. Keresztury Dezső és Sík Csaba által szerkesztett 
kétkötetes antológiába, s az Illés Endre által 1977-ben 
szerkesztett . (Magyar Magyar elbeszélők 20. század II. köt

remekírók) kötetébe. 2004-ben 
j e l e n t  m e g  a  S z á z é v e s 
karácsonyok c. antológia, 
melyben szintén szerepel 
Karácsony c. elbeszélésével. A 
Szavak szárnyán c. kunhegyesi 
irodalmi  antológiában is 
közöltük említett írását. Az 
Emberek az embertelenség-
ben, a Kunhegyesi helytör-
téneti füzetek 3. számában 
pedig a Weisz Ferenc titka 
című elbeszélését tettük közzé.

2007. április 22-én emlék-
táblát avatott tiszteletére a 
kunhegyesi városi könyvtár 
előtti parkban a Kunhegyesiek 

Baráti Köre (KBK) és a Kunhegyesről elhurcolt és 
elpusztított magyar zsidóság emlékére (KEEMZSEA) 
Alapítvány.

2008-ban a Kunhegyesi helytörténeti füzetek 7. 
számaként Kádár Endre Nyugatban megjelent novellái, 
írások, dokumentumok címmel jelentetett meg a 
Kunhegyesiek Baráti Köre az író emlékére és kiállítást 
rendeztek a városi könyvtárban feleségének, Kádár 
Líviának rézkarcaiból a Petőfi Irodalmi Múzeum 
segítségével.

Víg Márta
helytörténész


