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Kádár Erzsébet négy festményének megvásárlása és hazaszállítása Londonból
Kádár Erzsébet (szül. Csernovics Erzsébet 1901–1946) magyar festő és író.
Festőnek készült, a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán végzett, mesterei Szőnyi
István és Aba Novák Vilmos volt. Több csoportos kiállításon is szerepelt, kedvező kritikákat
kapott. Közben írással is próbálkozott, és amikor 1936-ban megnyerte a Nyugat
novellapályázatát, induló festő-karrierjét végleg megszakította. A korszak egyik
legjelentősebb novellistája lett, de az irodalmi publicisztika műfajában is kiemelkedő volt.
1940-ben Baumgarten-díjat kapott. 1944-ben jelent meg Harminc szőlőskosár címmel
novelláskötete. Fiatalon halt meg, 1946-ban baleset áldozata lett.
Kádár Erzsébet hagyatékának egy része az Országos Széchényi Könyvtárba, másik
része a Petőfi Irodalmi Múzeumba került. A PIM Képzőművészeti és Relikviatára őrzi több
festményét, köztük a legjelentősebb önarcképét is. Ezért is léptünk kapcsolatba Kádár
Erzsébet egyetlen leányának fiával, hogy a család tulajdonában lévő, személyes kötődéssel
nem rendelkező (nem családtagot ábrázoló) négy festményt Múzeumunknak adja el.
Robert Graham rendkívül méltányos áron ajánlotta fel a képeket, ráadásul vállalta
Magyarországra szállításukat is. 2016. november 30-án érkezett múzeumunkba Kádár
Erzsébet négy olajfestménye:
1.
2.
3.
4.

Fiatal dalmát nő portréja (52x63 cm; olaj, vászon; keretben; j. n.)
Női félakt (65x72 cm; olaj, vászon; keretben; j. b. f.: Csernovics, 929)
Zöld ruhás nő portréja (51x60 cm; olaj, vászon; keretben; j. n.)
Reggeli munka a teniszpályákon (43x60 cm; olaj, vászon; keretben; j. j. l.:Kádár
Erzsébet, 1929.)

A képek mindegyike restaurált, keretezett.
A festményeket a PIM Képzőművészeti és Relikviatár festményraktárába helyeztük el,
bemutatásukat 2017 novemberére tervezzük.

A megvásárolt festmények:

Az ITHAKA-program támogatását ezúton is köszönjük.

Budapest, 2017. június 30.

Szilágyi Judit
PIM, muzeológus

1. b
Saáry Éva hagyatékrészének hazaszállítása az NKA-Ithaka Program keretében
Saáry Éva (Balatonkenese, 1929–Lugano, 2014) költő, kritikus, újságíró, festő- és fotóművész,
1975-től a Ticinói Magyar Egyesület elnöke, 1976 és 1992 között a Svájci Magyar Irodalmi és
Képzőművészeti Kör (SMIKK) elnöke, a Luganói Tanulmányi Napok fő szervezője kéziratos
hagyatékának Svájcban maradt részét 2017. május 11. és 14. között szállítottuk haza intézményünk
gépkocsijával, muzeológus munkatársak felügyeletével.
Ezzel az egyik legjelentősebb, már gyűjteményünkben őrzött emigráns hagyaték vált teljesebbé.
Dossziékba rendezve kaptuk meg verseinek legteljesebb gyűjteményét 1949-től napjainkig, prózai
műveinek kéziratait 6 db, illetve cikkeinek, tanulmányainak gyűjteményét 13 db irattartóban. Ezen
kívül kuriózumnak tekinthetjük a páratlan műveltségű irodalomszervező szintén hosszú évtizedeken
át vezetett 16 db könyvnaplóját, amelyek érdekes betekintést tudnak nyújtani kutatóinknak egy
emigráns magyar intellektuel olvasmányválogatásának szempontjaira, irodalmi ízlésvilágába, a
szépirodalomról alkotott reflexióira.
Az út hozadéka az is, hogy Saáry Éva leánya szándékát fejezte ki, hogy édesanyjának a magyar írói
emigrációt jelentősen reprezentáló könyvtárának dedikált köteteit, illetve azon darabjait,
amelyekből a PIM Könyvtára nem őriz példányokat, felajánlja a jövőben intézményünknek.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának kapcsán az egyik nyugatra menekült
jelentős művészünk kéziratos hagyatékának anyaországi közgyűjteménybe kerülése méltó építése
kulturális örökségünknek.
A támogatást ezúton is köszönjük!
Budapest, 2017. június 30.
Komáromi Csaba
főosztályvezető
Kézirattár
Petőfi Irodalmi Múzeum

Tárgylista:
Saáry Éva versei 5 db irattartóban
Saáry Éva prózai művei 6 db irattartóban
Saáry Éva cikkei, tanulmányai 13 db irattartóban
Saáry Éva olvasónaplói 16 db füzet

Képek:

