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D E Á K 17
GYERMEk ÉS IFJÚSÁGI
MŰVÉSZETI GALÉRIA
D E Á K 17
YOUTH ART
GALLERY

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák 17 Gyermek
és Ifjúsági Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és
iparművészeti tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészet pedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti
fiatalok tehetséggondozásához és művészeti neveléséhez.

CÍM / ADDRESS:
H-1052 Budapest,
Deák Ferenc utca 17. / I. em.
TEL.: +36-1-266 0482
WEB: www.deak17galeria.hu
E-MAIL: info@deak17galeria.hu
NYITVA /OPEN:
hétfő–péntek / Mon–Fri: 10–18h,
szombat / Sat: 10–13h

Deák 17 Youth Art Gallery – which is also a public space and an art
education center as well – aims to fill the gap in art education that can
represent Budapest’s patron activities of arts and of talent development
aged between 3–23 on national and international levels. In this context,
the Gallery shows permanent and temporary exhibitions, and provides
space for professional dialogue between various workshops and for other
educational activities of arts.
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CHIM

[DAVID SEYMOUR]:
A HÁBORÚ GYERMEKEI /
CHILDREN OF WAR
Fényképek Európa árváiról /
Photographs of Europe’s
Orphans,1948

David Seymour ‘Chim’, a világhírű fotográfus és a Magnum
Photos egyik alapítója, akinek a Magyarországon és Lengyel országban a II. világháborút túlélő gyermekekről az UNICEF
felkérésére készített portréiból nyílik kiállítás a Deák 17
Galériában, Budapesten. A New York-ból érkező kiállítási
anyag most először mutatkozik be hazánkban az Art Market
Budapest 2016 nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár
kísérő programjaként.
David Seymour ‘Chim’, the famous co-founder of Magnum
Photos, photographed the condition of European children
who survived World War II as an assignment by UNICEF.
The show at D17 Gallery (Budapest), as a satellite exhibition
of Art Market Budapest 2016 focuses especially on the work
that Chim did in Hungary and Poland.
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„

David Seymour [Chim] a Magnum
Photos alapítótagja volt, Henri
Cartier-Bressonnal, George
Rodgerrel és Robert Capával
együtt. Mind azzal váltak emlékezetes fotósokká, hogy a második
világháború legmaradandóbb
képeit készítették el. De egy sem
volt olyan elevenbe vágó, mint
Chim fényképei a leggyengébb
áldozatokról: a gyerekekről.

„

Eliott ERWITT
fotográfus
Magnum
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Előszó
A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria számára nagy öröm és
megtiszteltetés, hogy helyet biztosíthat David Seymour (Chim) gyermekfotóinak. Nemcsak azért, mert Galériánk célközönsége a 3 és 23 év közötti fiatalok, hanem azért is, mert ennek a különleges fotóanyagnak
segítségével kapcsolódó foglalkozásainkon és tárlatvezetéseinken a ma
gyermekei számára is közelebb hozhatunk egy számukra már csak a történelemkönyvek lapjairól megismerhető időszakot. A fotókon megelevenedő történetek és sorsok segítségével fejleszthető a tudatos történelemszemlélet és -felfogás, elmélyült beszélgetések során pedig olyan
témák is feldolgozhatók, melyekre tanórákon nem kerülhet sor.
A fotó a gyerekek számára is hozzáférhető és könnyen használható technika, széles körben életkori és földrajzi kötöttségek nélkül bárki felhasználhatja alkotói eszközként. Vizuális elemeit vizsgálva, történeteit
értelmezve, könnyedén azonosulnak a fiatalok a képek üzenetével, sőt
a művészi színvonalú fotósorozatokkal és a példaértékű életművekkel
akár saját alkotások létrehozására is motiválhatjuk őket.
Reméljük, hogy a Magnum Photos alapító tagjának fotói után más nemzetközi fotós anyagát is bemutathatjuk a jövőben Galériánkban.

KAPOSI Dorka
a Deák 17 Galéria vezetője
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Preface
It is of great honor and pleasure for Deak 17 Gallery to host an exhibition
featuring David Seymour Chim’s photography of children. This material
is special not only because a dominant part of our audience is from the
youngest generation, but also because it is through these photographs
that we are able to connect our generations to an era known to us only
from history books. The stories and lives of children captured in these
photographs help to acquire a more conscious view and understanding
of history, even our young visitors can also approach topics that rarely
come up in school.
Photography is a technology easily adopted by and highly accessible to the
youth of our times; on a wider scale it is employed as an artistic device
regardless of age and geography. By analyzing their visual elements and
interpreting their stories, us viewers of any generation can easily assimilate with the messages these photographs are channeling; moreover,
through the exhibition of exceptional photo series and oeuvres we might
even motivate younger generations to create their own pieces of art.
After this successful presentation of the work of Magnum Photos cofounder Chim, we look forward to the honor of exhibiting the work of
other international photographers in our gallery.

Dorka KAPOSI
Manager of Deák 17
Youth Art Gallery
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“

David Seymour [CHIM] was
a founder of Magnum Photos,
along with Henri Cartier-Bresson,
George Rodger, and Robert Capa.
They distinguished themselves
with some of the greatest and
most enduring photographic
images of World War II. But no
document of that war’s most
vulnerable victims, the children,
is more poignant than CHIM’s
assembled photographs.

„

Eliott ERWITT
photographer
Magnum
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Kerti olvasás egy Budapest
környéki iskolában.
Magyarország, 1948
Reading outdoors, school near
Budapest, Hungary, 1948
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Bevezető
Chim fantasztikus fotóanyagának budapesti bemutatója számos tekintetben különleges mozzanat számunkra. Ez a sikeres nemzetközi művészeti
vállalkozás több olyan összetevőre épül, amely az Art Market Budapest,
Kelet-Európa vezető nemzetközi képzőművészeti vásárának sikerét is
megalapozza.
Egyebek mellet azt gondolom például, fontos üzenete van annak, hogy
a budapesti születésű Robert Capa barátja és munkatársa fotóiból készült
válogatás éppen innen, abból a városból indul most nemzetközi útjára,
amelynek különleges – és érezhetően egyre intenzívebbé váló – kapcsolata
van a fotóművészettel.
A lengyel születésű Chim kiállításának megnyitása ráadásul ahhoz a rendkívüli gazdagságú kulturális fesztiválhoz járul hozzá első osztályú tartalommal, amelyet Lengyelország művészeti értékeinek bemutatására hoztunk
létre 2016 októberében Budapesten. És különösen izgalmas, hogy mindez
tengerentúli partnereink, egy nemzetközi hírű new york-i kurátor és egy
amerikai művészeti alapítvány jóvoltából valósult meg.
Büszke és hálás vagyok, hogy a Children of War létrehozásában szerepet
vállalhattunk. Köszönöm és gratulálok azoknak, akik közreműködése nélkül
szegényebbek lennénk ezzel az élménnyel.

LEDÉNYI Attila
az Art Market Budapest
alapító-igazgatója
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Foreword
This presentation in Budapest of Chim’s marvelous set of photographs is
a very special moment for several reasons. The success of this joint international artistic initiative lies in similar elements as the ones determining
the success of Art Market Budapest, Eastern Europe’s leading international
art fair.
Amongst others, I think there is a strong message behind the fact that
Chim’s exhibition (who was friend to the Budapest-born photographer
Robert Capa), is setting international sail specifically from here, Budapest:
a city whose ties with the art of photography are truly special, and keep
strengthening continuously.
Furthermore, the exhibition presenting the work of Chim who was born in
Warsaw, Poland is a prominent part of an exceptionally rich cultural festival
we set up in October 2016 to present Poland’s amazing achievement in art.
And what is even more inspiring is that all this has been realized with the
cooperation of an internationally acclaimed New York curator and an
American art foundation.
I am as proud as I am grateful to have been part of creating Children of War.
I would like to thank and congratulate all without whose collaboration we
wouldn’t have been given this wonderful experience.

Attila LEDÉNYI
Founding Director
of Art Market Budapest
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„
Azzal, hogy a háborút
a gyermekeken keresztül
mutatta meg, Chim
az emberi jogok úttörője
volt. Együttérzése átég
a képein, mindannyiunkat
emlékeztetve arra, amit
sosem szabad elfelejtenünk.

„

George STEPHANOPOULOS
Tudósító, ABC News
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“
„

By exploring war with
a tight focus on children,
CHIM was a human rights
pioneer. His empathy
burns through the images,
reminding us all of what
we must never forget.

George STEPHANOPOULOS
Anchor, ABC News
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Chim gyermekei
1948. március 20-án Chim táviratott kapott John Griersontól, az újdonsült
UNICEF igazgatóhelyettesétől. A táviratban az a megbízás állt, hogy „különleges tanácsadói” titulusában fényképezze le a második világháborút
átélt gyerekek körülményeit, és egyszerre bemutassa az UNICEF tevékenységét, amelyen keresztül 13 millió gyerek jutott alapvető szükségletekhez,
így tejporhoz, leveshez, cipőhöz, vagy épp tüdővész elleni oltásokhoz.
A feladat hamarosan személyes és szenvedélyes küldetéssé vált. A megszokott százdolláros napidíj helyett Chim összesen 2600 dollárt fogadott
el a munkáért, ami végül hat hónapig tartott és öt országot érintett (Ausztria, Görögország, Magyarország, Olaszország és Lengyelország). A 257 tekercsnyi fotón Chim nemcsak a UNICEF munkáját örökítette meg, hanem
azt jócskán meghaladva, egy mély és átfogó anyagot hozott létre a háború
utáni európai gyerekek életéről.
Ők voltak a hat évig tartó háború legkiszolgáltatottabb áldozatai –
sokaknak közülük az élet a háborúval volt egyenértékű. Életük első évei
bunkerekben, lebombázott utcákon, égő gettókban, menekültvonatokon
és koncentrációs táborokban telt. Ezek a gyerekek a félelem világában nőttek föl.
Ez a kiállítás elsősorban Chim Magyarországon és Lengyelországban
készült munkáit mutatja be. Chim kontaktképeiig visszamenve több olyan
fotót találtam, amik még soha nem kerültek nyomtatásba.
A Magyarországon töltött idő alatt Chim kifejezetten gyerekeket és kamaszokat érintő társadalmi kísérletekre koncentrált. Egy szegedi gimnáziumban a fizika- és kémiatanárok laboratóriumi eszközök hiányában régi
lámpakörtéket vagy tintatartókat használtak tartálynak. A házilag gyártott
mérleget drótokból és bunzenégők darabjaiból improvizálták. Chim azt az
erőt és összpontosítást szerette volna megragadni, amivel a gyerekek az
elveszett éveket pótolni próbálták. A hajdúhadházi tábor egy jelentős kutatás székhelye volt: 350 fiú és lány, árvák, csavargók és bűnözők próbáltak
önellátóan élni egy olyan mesterséges helyen, melyet mind otthonuknak
tekintettek.
Chim gyakran fotózott megárvult zsidó gyermekeket Lengyelországban.
Varsóban például tudomására jutott, hogy a gettó falánál még mindig állt
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egy gimnázium. Követte a gyerekeket, ahogy a romok mellett sétálnak. Egy
zavarodott gyermekek számára fenntartott otthonban készítette híres
fotóját Tereskáról: mikor a művész megkérte a lányt, hogy rajzolja le az otthonát, a lány egy firkát vetett a táblára, hogy kifejezze az elszenvedett
traumát. Chim a Varsó melletti otwocki Dom Dziecká-ban is fotózott, abban
az árvaházban, ami a néhai, Chim nagynénje által birtokolt Pensjonat
Zacheta épülete volt, és ahol maga a művész is a nyarait töltötte gyerekként. A Zofiowka tüdőszanatóriumban is készített képeket.
Chim legfőbb vágya talán az volt, hogy közvetítse a gyermekek érdekeit
és felhívja rájuk a figyelmet. Mintha csak a gyerekekkel együtt saját magát
is kiegészítette volna: nemsokkal a fotók elkészülte előtt értesült arról,
hogy szülei a náci terror áldozatai lettek.
Ez volt Chim utolsó utazása Kelet-Európába és a háborús övezetekbe.
Ezek a fotók egy családi album részei. Ez a család Chim egyetlen családja:
a művészé, aki szerette a gyerekeket, sajátja mégsem született soha.
Carole NAGGAR
Curator, Chim’s biographer
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Gyereknyomda a Budapest közeli Gyerek köztár saságban. Nyaranta nagyjából 2000 gyerek táborozott
itt, ahol külön újságot is nyomtattak. A nyomdászat
úttörőjének, Gutenberg nek a képe lóg a háttérben.
Magyarország, 1948
Children’s printing plant at the Children’s Republic near
Budapest. During summer about 2000 children were
camping there and a special camp newspaper was printed
in this plant. A picture of the great printing pioneer,
Gutenberg, is hanging in the back ground. Hungary, 1948
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Chim’s Children
On March 10, 1948, Chim received a telegram from John Grierson, then
deputy director of the newly founded UNICEF. Chim was assigned as a
“special consultant” to photograph the condition of European children who
survived World War II, and to show UNICEF’s action as it provided
13,000,000 children with bare necessities such as powdered milk, soup
and shoes, as well as vaccinations against tuberculosis and other diseases.
The assignment soon became a labor of love. Instead of his usual $100
a day, Chim accepted $2,600 for a job that would end up taking him over
six months, bringing him to five countries (Austria, Greece, Hungary, Italy
and Poland). Not only did he shoot 257 rolls of film—but he went well beyond illustrating UNICEF’s work and succeeded in creating a deeper,
broader portrait of the children living through postwar Europe.
They were the most vulnerable victims of the conflict that had raged
for six years. Many of them had known nothing in their lives but war. They
had spent their first years in underground sheltered, bombes streets, ghettos on fire, refugee trains, and concentration camps. They had grown up in
a world of fear.
This show focuses especially on the work that Chim did in Hungary and
Poland. I have gone back to Chim’s contact sheets and found many images
that had never been printed before.
In Hungary, Chim focused especially on social experiments involving
children and teenagers. In a high school in Szeged, the teachers who had
no lab equipment for their physics and chemistry class devised substitutes
for containers such as old light bulbs or empty ink bottles. On a homemade
scale, weights are made from pieces of wire, and bottles are used for Bunsen burners. Chim photographed the intensity of concentration on the children’s faces: they are intent on making up for the years they have lost. The
town of Hajdúhadháza was the seat of a remarkable experiment in autonomy: 350 boys and girls, orphans, vagabonds or delinquents were trying
to live in a self-sufficient way in a camp they considered home.
In Poland, Chim often photographed orphaned Jewish children. In Warsaw, he found out that at the edge of the Jewish ghetto, a high school was
still standing. He followed the students as they walked the path among
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the ruins. In a home for disturbed children in Warsaw, he made his famous
image of Tereska: when asked to draw her home, all she could manage was
an inchoate scrawl, an expression of her deep trauma. In Otwock, near
Warsaw, Chim photographed at Dom Diecka, an orphanage that had taken
over the building of the Pensjonat Zacheta, owned by Chim’s aunt and
where he had spent his summers as a child. He also photographed at the
Zofiowka Sanatorium, a hospital for tubercular diseases.
With his photographs, Chim may have been hoping to express the children’s plea, and raise the public’s consciousness. It is as if he was attempting to make himself whole, as well as the children: he had recently learnt
that his own parents had been killed by the Nazis.
This trip was to be Chim’s last to Eastern Europe and the war’s territory.
His photographs of the children are his family album. This spiritual family
will remain his only one: the man who loved children would never have any
of his own.
Carole NAGGAR
Curator, Chim’s biographer
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Gyermekváros Hajdúhadházán. A háborúban megárvult
és hajléktalanná vált gyermekeknek létrehozott árvaház.
A gyerekek mesterségeket tanulnak és a városhoz tartozó
földet művelik. Az éves „kormányválasztás” titkos
cédulákkal történt, kizárólag a gyerekek vezetésével.
Magyarország, 1948
The Children’s Town at Hajdúhadháza. A large orphanage
for children rendered parentless and homeless by the war.
The children learn trades in various workshops and cultivate
the land belonging to the Town. The annual election of the
“government”. The election was carried out by secret ballot,
entirely by the children themselves. Hungary, 1948
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Carole NAGGAR kurátorról, Chim életrajzírójáról:
A közismert fotótörténész Carole Naggar Chim sokáig lappangó kontaktképeit
vizsgálva korábban sosem publikált fotókat fedezett fel. A Magyarországon
most először bemutatott fotók egy olyan kivételes képességről tanúskodnak,
amivel Chim kapcsolódni tudott fotóalanyaival, és amivel olyan stílust alakított
ki, amiben a művész maga is érintetté vált az alkotói folyamatban. Ennek
köszönhető, hogy Chim hatása a fotóművészetre máig érzékelhető.

Chim
David Seymour „Chim” (1911–1956) a Magnum Photos társalapítója, majd
1947-től 1956. novemberében bekövetkezett haláláig az ügynökség tagja.
A David Szyminként született David Seymour „Chim” 1911-ben Varsóban, egy jiddis és héber nyelvű könyvek kiadásával foglalkozó családba
született. Miután Leipzigben nyomdászatot, a Sorbonne-on kémiát és
fizikát tanult, végül Párizsban maradt. Az úttörő fontosságú RAP fényképstúdiót vezető családi baráttól, David Rappaportől Szymin fényképezőgépet kapott, majd szabadúszóként fotózott és felvette a „Chim” művésznevet. 1934-re képtörténeteit a Paris-Soir és a Regards újságok is
publikálták. Maria Eisneren és a New Alliance ügynökségen keresztül Chim
megismerkedett Henri Cartier-Bressonnal és Robert Capával.1936 és 1938
között a Vu magazin kiküldött tudósítójaként a spanyol polgárháborút
fényképezte.
1938-ban az S.S.Sinai-on, spanyol köztársaságiakkal való kiküldetésen
Mexikóba hajózott. A második világháború kirobbanásakor, mivel Európába
már nem térhetett vissza, New York-ba költözött, és itt vette fel a David
Seymour nevet. Időközben édesanyja és édesapja is a náci terror áldozata
lett. Az amerikai hadseregben végzett titkosszolgálati tevékenységéért
(1942–45 között) kitüntetést kapott. 1947-ben Cartier-Bresson, Capa,
George Rodger és William Vandivert társaságában megalapította a Mag-
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num Photos-t. A következő évben kapta az UNICEF-től a megbízást, hogy
öt országban dokumentálja európa gyermekeinek sorsát.
Rómából utazott, hogy megörökítse a legfontosabb eseményeket Európa-szerte, például a cinecittá-i hírességeket, vagy Izrael állam megalakulását. Capa 1954-es halála után ő lett a Magnum Photos elnöke. Egészen
1956. november 10-ig vezette a társaságot, amikor egy Szuezi-csatorna
környéki fogolycsere dokumentálása közben egy egyiptomi tűzharcban
halálosan megsebesült. Társa, a Paris Match újságírója, Jean Roy is életét
vesztette.
Ezen fényképek létezése annak a sok száz tekercsnek köszönhető, amit
Chim az új, a gyermekek jogaiért harcoló UNICEF küldötteként használt fel.
Chim a leginkább háború súlytotta országokba utazott el: Németországba,
Ausztriába, Görögországba, Olaszországba, Magyarországra, és szülőhazájába, Lengyelországba is. Sokan csak e fotókon keresztül érthették
meg, hogy kik a háború legkiszolgáltatottabb áldozatai – így vált a chim-i
életmű a béke ügyének képviselőjévé.
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A varsói gettó szélén még mindig álló
gimnáziumból hazafelé tartva a gyerekek
felmásznak a kevés fennmaradt falazatok
egyikére. A most kopár terület korábban
a zsidó lakosságé volt. Lengyelország, 1948
On their way home from a secondary school
which is still standing, on the edge of the former
Warsaw Ghetto, schoolchildren clamber up one
of the few pieces of masonry left standing in the
barren and vast area which once housed Jewish
population. Poland, 1948
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Ruhagyári munkások gyerekei
a mászókáznak a gyári óvodában,
mely a régi gyártulajdonos háza
helyére épült. Magyarország, 1948
Active children of textile workers
clamber over special climbing bars
in the grounds of the house of the
former factory owner, now the
factory kindergarten. Hungary, 1948
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Nyomda Budapest környékén.
Magyarország, 1948
Printing plant near Budapest.
Hungary, 1948

25
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Tereska, egy zavart gyermekeknek
fenntartott intézmény lakója.
A táblára otthonát rajzolta le. Varsó,
Lengyelország, 1948
Tereska, a child in a residence for
disturbed children. She drew a picture
of “home” on the blackboard. Warsaw,
Poland, 1948
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Carole NAGGAR, Curator, Chim’s biographer:
The noted photography historian Carole Naggar explored Chim’s long-hidden
contact sheets to find unseen images. Shown in this exhibition the first time in
Hungary, they reveal Chim’s unique capacity for engaging with his subjects,
creating a style of concerned photography that has had a profound influence.

Chim
David Seymour ‘Chim’ (1911–1956) was a cofounder of the Magnum Photos agency and a member from 1947 until his death in November, 1956.
David Seymour ‘Chim’ was born David Szymin in 1911 in Warsaw into
a Jewish family of publishers of Yiddish and Hebrew books. After studying
printing in Leipzig and chemistry and physics at the Sorbonne in the 1930s,
Szymin stayed on in Paris. David Rappaport, a family friend who owned the
pioneering picture agency Rap, lent him a camera and Szymin started to
work as a freelance photographer, adopting the name ‘Chim’. As of 1934,
his picture stories appeared regularly in Paris-Soir and Regards. Through
Maria Eisner and the new Alliance agency, Chim met Henri Cartier-Bresson
and Robert Capa. From 1936 to 1938 Chim was special correspondent for
Vu magazine, photographing the Spanish Civil War. In 1938 he sailed to
Mexico on the S.S.Sinai on assignment with a group of Spanish Republican
émigrés. At the outbreak of the Second World War, unable to come back to
Europe because it would have endangered his family, he moved to New
York, where he adopted the name David Seymour. Both his parents were
killed by the Nazis. Seymour served in the US Army (1942–45), winning
a medal for his work in intelligence. In 1947, along with Cartier-Bresson,
Capa, George Rodger, and William Vandivert, he founded Magnum Photos.
The following year, he was commissioned by UNICEF to photograph
Europe’s children in five European countries. Based in Rome, he went on
to shoot major stories across Europe, Hollywood stars of Cinecittà, and the
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emergence of the State of Israel. After Robert Capa’s death in 1954, he became the new president of Magnum. He held this post until November 10,
1956, when, traveling near the Suez Canal to cover a prisoner exchange,
he was killed during an Egyptian machine-gun fire along with Paris Match
journalist Jean Roy.
The photographs in this retrospective are the result of hundreds of rolls
of film Chim shot for UNICEF, the new agency dedicated to defending the
needs and rights of children, created by the United Nations post-World War
II. Traveling through some of the countries hardest hit: Germany, Austria,
Greece, Italy, Hungary and his native Poland, Chim’s photos made many
people aware of war’s most vulnerable victims, thereby promoting the
cause of peace.

Publikációk (Carole Naggar)
Publications authored by Carole Naggar
Magnum Photobook: Catalogue raisonné, Phaidon, London, 2016
David Seymour: Vies de Chim, Contrejour editions, France, 2014
David Seymour, UNICEF’s first International Photographer. 6mn video
produced by Ellen Tolmie. Text and voiceover. 2013
Lives of Chim essay in “We Went back: Photographs from Europe 1933–1956
by Chim”, ICP Catalogue, Prestel, 2013
Chim’s Children of War. Umbrage editions, New York, 2013
Children of Europe 8mn video produced by Adrian Kelterborn. Text and
Voiceover. 2011
The Mexican Suitcase, Catalogue ICP/Steidl, Fall 2011. Essay on a neverpublished 1936 Chim’s reportage ‘ The Regulares Indigenas: A Forgotten
History”.
Magnum: Contacts, Thames & Hudson, October 2011. Essays on two of
Chim’s contact sheets.
David Seymour. Photopoche, Delpire/Actes Sud, Paris, Fall 2011
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Gyerekváros Hajdúhadházán. A háborúban
megárvult és hajléktalanná vált gyermekeknek
létrehozott árvaház. A gyerekek mesterségeket
tanulnak, és a városhoz tartozó földet művelik.
Magyarország, 1948
The Children’s Town at Hajdúhadháza, Hungary.
A large orphanage for children rendered parent less
and homeless by the war. The children learn trades
in various workshops and cultivate the land
belonging to the Town, 1948
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Szegedi fiatal gimnazista lány. A laborató riumi felszerelések hiánya miatt a tanárok
lámpaégőkből, tintatartókból és dobo zokból
imro vizálták a segéd eszközöket, 1948
Town of Szeged. Young girl at a secondary
school. The shortage of laboratory equipment
compelled the teachers to improvise their own
teaching aids, using light bulbs, cans and
inkbottles. Hungary, 1948
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Gimnázium Varsóban.
Legyelország, 1948
Secondary School.
Warsaw, Poland, 1948
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Fiatal zenész,
Lengyelország, 1948
Young musician,
Poland, 1948
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A kiállított képek listája / Exhibited artworks
1. Gyerekváros Hajdúhadházán. A háborúban
megárvult és hajléktalanná vált gyermekeknek
létrehozott árvaház. A gyerekek mesterségeket
tanulnak, és a városhoz tartozó földet művelik.
Magyarország / The Children’s Town at Hajdúhadháza, Hungary. A large orphanage for children
rendered parentless and homeless by the war.
The children learn trades in various workshops and
cultivate the land belonging to the Town, 1948
2. Gimnázium Varsóban. Legyelország / Secondary
School. Warsaw, 1948
3. Gyerekek gyakorlatoznak egy szanatóriumban.
Otwock, Lengyelország / Children exercising in
a sanatorium. Otwock, Poland, 1948
4. Ruhagyári munkások gyerekei a mászókáznak
a gyári óvodában, mely a régi gyártulajdonos háza
helyére épült. Magyarország / Active children of
textile workers clamber over special climbing bars
in the grounds of the house of the former factory
owner, now the factory kindergarten. Hungary,
1948
5. Kerti olvasás egy Budapest környéki
iskolában. Magyarország / Reading outdoors,
school near Budapest, Hungary, 1948
6. Tereska, egy zavart gyermekeknek fenn tartott intézmény lakója. A táblára otthonát
rajzolta le. Varsó, Lengyelország / Tereska,
a child in a residence for disturbed children. She
drew a picture of “home” on the blackboard.
Warsaw, Poland, 1948
7. Nyomda Budapest környékén. Magyar or szág
/ Printing plant near Budapest, Hungary, 1948
8. Szegedi fiatal gimnazista lány. A labo ra tó riumi felszerelések hiánya miatt a tanárok
lámpa égőkből, tintatartókból és dobozokból
imrovizálták a segéd eszkö zöket / Town of
Szeged. Young girl at a secondary school. The
shortage of laboratory equipment compelled the
teachers to improvise their own teaching aids,

using light bulbs, cans and inkbottles.
Hungary, 1948
9. Fiatal zenész, Lengyelország / Young
musician, Poland, 1948
10. Gyereknyomda a Budapest közeli Gyerekköztársaságban. Nyaranta nagyjából 2000 gyerek
táborozott itt, ahol külön újságot is nyomtattak.
A nyomdászat úttörőjének, Gutenbergnek a képe
lóg a háttérben. Magyarország, 1948 / Children’s
printing plant at the Children’s Republic near
Budapest. During summer about 2000 children were
camping there and a special camp newspaper was
printed in this plant. A picture of the great printing
pioneer, Gutenberg, is hanging in the background.
Hungary, 1948
11. A varsói gettó szélén még mindig álló gimnáziumból hazafelé tartva a gyerekek felmásznak
a kevés fennmaradt falazatok egyikére. A most
kopár terület korábban a zsidó lakosságé volt.
Lengyelország, 1948 / On their way home from
a secondary school which is still standing, on the
edge of the former Warsaw Ghetto, schoolchildren
clamber up one of the few pieces of masonry left
standing in the barren and vast area which once
housed Jewish population. Poland, 1948
12. Gyermekváros Hajdúhadházán. A háborúban
megárvult és hajléktalanná vált gyermekeknek
létrehozott árvaház. A gyerekek mesterségeket
tanulnak és a városhoz tartozó földet művelik.
Az éves „kormányválasztás” titkos cédulákkal
történt, kizárólag a gyerekek vezetésével.
Magyarország / The Children’s Town at
Hajdúhadháza. A large orphanage for children
rendered parentless and homeless by the war.
The children learn trades in various workshops and
cultivate the land belonging to the Town. The annual
election of the “government”. The election was
carried out by secret ballot, entirely by the children
themselves. Hungary, 1948
13. Játszótér, Budapest környéke, Magyarország /
Playground, school near Budapest, Hungary, 1948
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14. Kisgyerek repetát kér a gyármunkások
gyerekeinek osztott UNICEF tejadományból.
Budapest külváros, Magyarország / A young child
asks for a second helping of UNICEF milk, supplied to
a factory kindergarten in a Budapest suburb.
Hungary, 1948
15. A hajdúhadházi gyermekváros. A háborúban
megárvult és hajléktalanná vált gyermekeknek
létrehozott árvaház. A gyerekek mesterségeket
tanulnak, és a városhoz tartozó földet művelik.
Magyarország / Hadjúhadháza Children's Town.
A large orphanage for children rendered parentless
and homeless by the war. The children learn trades in
various workshops and cultivate the land belonging
to the town. Hungary, 1948
16. A hajdúhadházi gyermekváros. A háborúban
megárvult és hajléktalanná vált gyermekeknek
létrehozott árvaház. A gyerekek mesterségeket
tanulnak, és a városhoz tartozó földet művelik.
Magyarország / Hadjúhadháza Children's Town.
A large orphanage for children rendered parentless
and homeless by the war. The children learn trades in
various workshops and cultivate the land belonging
to the town. Hungary, 1948
17. Budapest egyik szegénynegyedében gyerekek
viccelődnek a fotóssal. Budapest, Magyarország /
Children in a poor neighborhood of Budapest make
fun of the photographer. Budapest, Hungary, 1948
18. Falusi iskola, Magyarország / Village school,
Hungary, 1948
19. A textilgyári munkások gyerekeinek
fenntartott medence. Pilis, Magyarország /
Pool at kindergarden for textile factory workers. Pilis,
Hungary, 1948
20. Ebédidő a Zofiowka Sanatoriumban. Otwock,
Lengyelország / Meal time at the Zofiowka
Sanatorium. Otwock, Poland, 1948
21. Állami óvoda UNICEF tejszállítmányt vesz át.
A Fésűs Fonó (a háttérben) dolgozói odaküldik

gyerekeiket. A helyszín a régi gyártulajdonos háza.
Budapest, Magyarország / A state-run kindergarten
which receives UNICEF milk supplies. Workers of the
textile factory of Fesus Fono (in the background)
send their children there. It was set up in the house
which belonged to the former factory owner.
Budapest, Hungary, 1948
22. Gyerekek egy külvárosi parkban játszanak.
Háttérben a Duna és az újraépített Margit-híd.
Budapest, Magyarország / Children playing in
a suburban park. Behind lies the Danube with the
newly built Margareten Bridge. Budapest, Hungary,
1948
23. Iskolás gyerekek sétálnak haza a varsói gettó
romjai között. Egyedül a háttérben lévő templom
és iskola nem pusztult el a támadásokban. Varsó,
Lengyelország / School children walking home
through the ruins of the Warsaw Ghetto. The church
in the background and their school were the only
buildings not destroyed. Warsaw, Poland, 1948
24. Budapest környéke. Egy fiú várja, hogy
tetvetlenítsék a ruháját egy fogda gyerekszobájában. Az utcán találtak rá, segítségre szorul. Egy
másik fiú, akit kisebb bűncselekmény miatt
hoztak be, labdázik. Magyarország / Near Budapest. In the children’s detention room at the
headquarters station of the Women's Police Corps,
a boy in blankets waits while his clothes are
deloused. He has been found in the streets, in need
of care. Another boy brought in from the streets on
a petty offence, plays ball. Hungary, 1948
25. Pilis község, 40 kilométerre Budapesttől.
Szeptember. Első nap az iskolában. Ezen a fontos
napon a gyerekek legszebb vasárnapi öltözéküket
viselik / Village of Pilis, 40 km from Budapest.
September. The first day in school. The children are
dressed up in their Sunday best for this important
occasion. Hungary, 1948
26. A Budai-hegyekben az előző évben készült el
az új elektromos vasút. Egyedül a mozdonyvezető
felnőtt. Minden egyéb feladatot 12 és 14 év
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közötti gyerekek látnak el. Gyerekeket vesznek ki
az iskolából; már ezret tanítottak be különböző
szakmunkákra. Hat órában dolgoznak egy-két
hónapig, majd újabb tanoncok érkeznek.
Magyarország / In the hills of Buda, a new electric
railway was constructed last year. Only the engine
driver is an adult. Every other function is taken over
by children between the ages of 12 and 14. The
children are drawn from schools and already 1,000
have been specially trained for the different
operations and jobs. They work a 6-hour day and
stay on the job for 1 or 2 months at a time, are then
replaced by new trainees. Hungary, 1948
27. A Budai-hegyekben az előző évben készült el
az új elektromos vasút. Egyedül a mozdonyvezető
felnőtt. Minden egyéb feladatot 12 és 14 év
közötti gyerekek látnak el. Gyerekeket vesznek ki
az iskolából; már ezret tanítottak be különböző
szakmunkákra. Hat órában dolgoznak egy-két
hónapig, majd újabb tanoncok érkeznek. Magyarország / In the hills of Buda, a new electric railway
was constructed last year. Only the engine driver
is an adult. Every other function is taken over by
children between the ages of 12 and 14. The children
are drawn from schools and already 1,000 have
been specially trained for the different operations
and jobs. They work a 6-hour day and stay on the job
for 1 or 2 months at a time, are then replaced by
new trainees. Hungary, 1948
28. Budapest környéke, 1948. 12 és 14 év közötti
gyerekek által üzemeltetett Fogaskerekű.
Magyarország / Electric railway run by children
between the ages of 12 and 14. Near Budapest,
Hungary, 1948
29. Gyereknyomda a Budapest közeli Gyerekköztársaságban. Nyaranta nagyjából 2000 gyerek
táborozott itt, ahol külön újságot is nyomtattak.
Magyarország / Children's printing plant at the
Children's Republic near Budapest. During summer
about 2,000 children were camping there and
a special camp newspaper was printed in this plant.
Hungary, 1948
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30. Hétvégi üdülő Otwock-ban, nagyjából 25
kilométerre Varsótól. Most tüdővészben szenvedő
zsidó gyerekeknek fenntartott szanatórium.
A P.O.Z. nevű zsidó egészségügyi szervezet
körülbelül 70 beteget hoz ide. Lengyelország /
Otwock, a weekend resort about 25 km from
Warsaw. A sanatorium for Jewish children suffering
from tuberculosis. About 70 patients are taken care
of here by a Jewish health organization called P.O.Z.
Poland, 1948
31. Pilis község (9.500 lakos), 40 kilométerre
Budapesstől. A közösség óvodát szervezett a
dolgozó szülők gyermekeinek. Aratási időszakban
akár 250 gyerekre is vigyáznak itt, máskor 40 fő
az átlagos szám. Az új jövevények sírdogáltak,
nem akartak elválni szüleiktől, ezért néhány
anyuka támogatólag bekísérte gyerekét. Magyarország / Village of Pilis (9.500 inhabitants), 40 km
fom Budapest. The community has organized
a kindergarten where working parents can leave their
children during the day. In harvest weeks up to 250
children are looked after, but the usual numbers are
around 40 daily. The new pupils wept and did not
want to part from their parents. So some of the
mothers had to go inside to lend their children moral
support. Hungary, 1948
32. Pilis község, 40 kilométerre Budapesttól,
1948. szeptember. Első nap az iskolában.
Magyarország / Village of Pilis, 40 km from
Budapest. September,1948. The first day in school.
Hungary, 1948
33. Gyári munkások gyerekeinek fenntartott
óvodában. Pilis, Magyarország / In the kindergarten for children of factory workers. Pilis, Hungary,
1948
34. Budapest, Magyarország / Budapest, Hungary,
1948
35. Budapest, Magyarország / Budapest, Hungary,
1948

Chim_füzet_ok10_FIN:Layout 1 10/10/16 9:53 AM Page 36

36

DAVID SEYMOUR [CHIM]

36. Falusi iskola Garwolin mellett. Lengyelország,
1948. Tuberkulin-vizsgálatokhoz és BCG
(tüdővész elleni) oltásokhoz a dán Vöröskereszt
ideiglenes központot állított fel. A legnagyobb
halálozási aránnyal Európában, 1948 májusában
a lengyel kormány megegyezett a dán Vöröskereszttel, és engedélyezte egy széleskörű BCG
kampány lefolytatását / Village school near
Garwolin, Poland, 1948. A Danish red Cross team
has set up temporary headquarters to make
tuberculin tests and BCG vaccinations of local
children. In May 1948 the Polish Government signed
an agreement with the Danish Red Cross permitting
a large-scale BCG campaign for children (Poland had
the highest mortality from tuberculosis of any
country in Europe).
37. Szeged, 1948. Gimnáziumban. A laboratóriumi felszerelések hiánya miatt a tanárok
lámpaégőkből, tintatartókból és dobozokból
imrovizálták a segédeszközöket. Magyarország /
Town of Szeged. At secondary school. The shortage
of laboratory equipment compelled the teachers to
improvise their own teaching aids, using light bulbs,
ink bottles, etc. Hungary, 1948.
38. Kapáló kisfiú. Hajdúhadházi Gyerekváros /
Young boy hoeing field. The Children's Town at
Hajdúhadháza. Hungary, 1948
39. Iskolás gyerekek, Budapest, Magyarország /
School children, Budapest, Hungary, 1948
40. Iskolás gyerekek, Budapest, Magyarország /
School children, Budapest, Hungary, 1948
41. Gyermek dolgozik a gyerekköztársasági
nyomdában. Budapest közelében / Child working
in printing plant. Children's Republic near Budapest,
Hungary, 1948
42. Kisfiú a fogaskerekű Széchenyi-hegyi
megállójában dolgozik. Budapest, Magyarország /
Boy working in electric train station, Szechenyi, near
Budapest, Hungary, 1948

43. Lányok olvasnak. Budapest, Magyarország,
1948 / Girls reading, Budapest, Hungary, 1948
44. Első nap az óvodában. Pilis, Magyarország /
First day at Kindergarden school, Pilis Hungary,
1948
45. Tudományos kísérlet gimnáziumban. A laboratóriumi felszerelés hiányában a tanárok a saját
segédeszközeiket használták. Szeged, Magyarország / Science experiment, secondary school,
Szeged. The shortage of laboratory equipment
compelled the teachers to use their own teaching
aids. Hungary, 1948
46. Nagy Magda rendőrnő gyerekkel. Budapest,
Magyarország, 1948 / Policewoman Magda Nagy
with child, Budapest, Hungary, 1948
47. Gyermek dolgozik egy gyermekköztársasági
nyomdában. Budapest környéke, Magyarország /
Child working at printing plant at the Children's
Republic near Budapest, Hungary, 1948
48. Gimnazisták testnevelés órán a romokat
takarítják az iskola bejárata elől. Varsó,
Lengyelország / At a high school, children spend
their hour of physical training clearing away rubble
left in front of their war-damaged school. Warsaw,
Poland, 1948
49. Egy mozgáskorlátozott kislány kertészkedik.
Varsó, Lengyelország, 1948 / A disabled girl cares
for her garden. Warsaw, Poland, 1948
50. Gyermek egy zavarodott gyerekeknek
fenntartott otthonban. Varsó / A child in
a residence for disturbed children. Warsaw, Poland,
1948
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A 24. oldalon látható kép
részlete / Detail of the
picture page 24
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Gyerekek gyakorlatoznak
egy szanatóriumban. Otwock,
Lengyelország, 1948
Children exercising in
a sanatorium. Otwock,
Poland, 1948
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A 23. oldalon látható kép
részlete / Detail of the
picture page 23
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Unicef Magyarország / Cooperative partners: Alma on Dobbin Foundation (New York),
2B Gallery (Budapest), Unicef Hungary
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D E Á K 17
GYERMEk ÉS IFJÚSÁGI
MŰVÉSZETI GALÉRIA
D E Á K 17
YOUTH ART
GALLERY

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák 17 Gyermek
és Ifjúsági Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és
iparművészeti tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészet pedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti
fiatalok tehetséggondozásához és művészeti neveléséhez.

CÍM / ADDRESS:
H-1052 Budapest,
Deák Ferenc utca 17. / I. em.
TEL.: +36-1-266 0482
WEB: www.deak17galeria.hu
E-MAIL: info@deak17galeria.hu
NYITVA /OPEN:
hétfő–péntek / Mon–Fri: 10–18h,
szombat / Sat: 10–13h

Deák 17 Youth Art Gallery – which is also a public space and an art
education center as well – aims to fill the gap in art education that can
represent Budapest’s patron activities of arts and of talent development
aged between 3–23 on national and international levels. In this context,
the Gallery shows permanent and temporary exhibitions, and provides
space for professional dialogue between various workshops and for other
educational activities of arts.
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CHIM

[DAVID SEYMOUR]:
A HÁBORÚ GYERMEKEI /
CHILDREN OF WAR
Fényképek Európa árváiról /
Photographs of Europe’s
Orphans, 1948

