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Az Ata meséi – Ata Kandó gyermekfotói a Deák17 Galériában kiállítás 
a Budapest Fotó Fesztivál és a Budapest Art Week keretében került megren-
dezésre. A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivállal és a Magyar Fotográfiai 
Múzeummal együttműködésben jött létre. 

The exhibition Tales of Ata - Ata Kando's Portraits at Deák17 Gallery was held 
during the programseries of Budapest Photo Festival and Budapest Art Week. 
The exhibition was organized in cooperation with Budapest Spring Festival 
and Hungarian Museum of Photography.
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ATA KANDÓ (1913-2017) magyar fotóművésznő, aki egy fantasztikus 
életművet és példaértékű életet hagyott ránk. Munkásságát Pro 
Cultura Hungarica kitüntetéssel és a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége Életműdíjával ismerték el.

ATA KANDÓ (1913-2017) was a Hungarian photographer, whose oeuvre 
and life could be considered exemplary and unique. She was awarded the 
Pro Cultura Hungarica Medal and the Hungarian Photographers 
Association Lifetime Achievement Award.

Kurátorok / Curators:  
KAPOSI Dorka, SOMOGYI-ROHONCZY Zsófia

2018. 03. 30 - 06. 02.
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Kilátás az Erebato folyóra, Yecuana, 1961/62
View of the River Erebato, Yecuana, 1961/62
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Ajánlás 

Kalandos élete egy 20. századi nőművész-történetéről szóló regény forrása lehet-
ne, s benne a sok, szinte hihetetlen, ugyanakkor megható, provokáló, bátorságot, 
kiállást, vakmerőséget, szenvedélyt tükröző esemény nem a fantázia szüleménye, 
hanem az élet adta jelenetek sorozata. Intellektuális polgári jólét gyermekkorában, 
küzdelmes fiatalkor az ellenségessé váló Magyarországon és Franciaországban, 
a lassú beérkezés évei Hollandiában. Házasságok, három gyerek nevelése, egyre 
professzionálisabbá váló szakmai munka, elköteleződés a jogok, s a szabadság 
mellett. Készít tájképet, divat-és gyerekfotót, antropológiai felvételeket, megörö-
kít úti élményeket, s elrepít a mesék, mitológiák birodalmába is. Hálásak lehetünk, 
hogy 1956-ban fényképeivel felébresztette a nemzetek lelkiismeretét a magyar 
forradalom résztvevői, menekültjei iránt. Ata Kandó (Görög Etelka) majd 104 évet 
élt, mozgalmas, sok tehetséget felmutató életműve a magyar és holland kultúra 
közös kincse. A Deák 17 Galéria nem kis feladatot vállalt magára, amikor Ata Kandó 
ismert és kevésbé ismert képein keresztül a gyermeknevelés, a művészi elkötele-
ződés, az írott és fényképezett mesevilág kapcsolódásaira hívja fel a fiatal közön-
ség figyelmét. Mindez újabb lépés Ata Kando érdemeinek elismerése útján, s remél-
jük, a következő generáció még inkább magáénak vallja a valóság és álom világában 
is otthonosan mozgó művészt.

E. CSORBA Csilla, művészettörténész
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Dedication

Her adventurous life would make a great story about a woman artist in the 20th 
century, and the touching, provocative events, reflecting courage, perseverance 
and passion would not be the product of fantasy, but a real-life account. Intellec-
tual, middle-class prosperity in her childhood; a youth of struggle, facing enmity in 
Hungary and France; the slow years of arrival in the Netherlands. Marriages, raising 
three children, a vocation that became increasingly more professional, a commit-
ment to rights and to freedom. She took photographs of landscapes, fashion and 
children, as well as anthropological images. She chronicled her travels, and ascend-
ed into the realm of tales and myths, too. We can be thankful that her 1956 photo-
graphs stirred the foreign conscience to the cause of the participants and refugees 
of the Hungarian Revolution. Ata Kandó (Etelka Görög) lived almost 104 years; her 
oeuvre, showing intensity and much talent, is a treasure shared by Hungarian and 
Dutch culture. The Deák 17 Gallery takes on no small task when it draws to the 
attention of young audiences the upbringing of children, artistic engagement and 
the connections between the written and photographed world of tales through the 
well known and less well known images of Ata Kandó. This is a new step on the path 
to acknowledging Ata Kandó’s merits, and we hope that the next generation will 
embrace more deeply this artist who effortlessly moved between the real world 
and the world of dreams.

Csilla E. CSORBA, art historian
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Az Álom az erdõben című könyvből (Juliette Kando), 1957
From the Book Dream in the Forest (Juliette Kandó), 1957
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Ata meséi

Az Ata meséi kiállítás célja elsősorban Ata Kandó gyermekfotográfiáinak 
bemutatása volt. A bemutatott fotóanyag már önmagában lenyűgö-
ző földrajzi és történeti értelemben vett sokszínűségével, valamint lírai 
megfogalmazás módjával. Ezen túlmenően azonban van valami hihe-
tetlenül megragadó és szerethető ezekben a gyermekábrázolásokban. 
Az embernek és a gyermeknek egy végletekig menő és nagyon mély tisz-
telete sugárzik ezekből a képekből.

Az Ata meséi azonban nem csak fotókból állnak, de a gyermekekhez való 
közelítésnek egy újfajta módját is sugározzák. A kérdés persze adott: 
honnan örökölte, tanulta el Ata Kandó ezt a gyermekekkel egyenrangú 
félként bánó viselkedésmódot? A választ véleményem szerint a fotográ-
fus édesanyjának, G. Beke Margit műfordítónak írásaiban és azon belül 
is az Ata könyvének -és a később kiadott Történetünk: történelem- oldalain 
kell keresnünk. A történet már-már szentimentális: az 1913-ban született 
kislány első másfél évének legapróbb rezzenéseit olvashatjuk egy édes-
anya visszaemlékezéseiben. A könyvet mára már több kritika is érte régi-
es, néha kissé túlságosan is finomkodó stílusa miatt, a megszületésének 
oka azonban sokkal prózaibb: Ata gyermekkorának első évei az I. világhá-
ború sötét időszakában zajlottak. Édesapja, a mélyen humanista Görög 
Imre is bevonult a hadseregbe, ahol a visszaemlékezések szerint egyszer 
sem fogott fegyvert a kezébe, egy egyszerű sétapálcával kezében vezet-
te csatába katonáit. Később az édesapa orosz hadifogságba esett. Ilyen 
módon nem tudott nap, mint nap részt venni gyermeke életében, ezért 
felesége leveleiben leírt beszámolók segítségével tudta csak bevonni fér-
jét a kis Ata fejlődésébe.

A könyv nemcsak szórakoztató napló egy kisgyermek fejlődéséről, de 
sorai között felfedezhetők a korszak reformpedagógiai elveinek nyomai 
is, bár arról nincs tudomásunk, hogy G. Beke Margit ezeket a korszakban 
sokszor még vitatott és újnak számító elveket és módszereket tudatosan 
használta volna. Íme egy kis ízelítő ebből a szemléletmódból:
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„Ata a mi kis lányunk. Most körülbelül másfél éves. Az ő nevéhez fűzöm a mon-
danivalómat, pedig tulajdonképen nem is róla akarok beszélni, hanem arról, 
ami benne is, más egészséges, eleven és bájos csöppségben is megnyilatkozik: 
a gyermek komikus és fölemelő lényéről. A gyermekről – minden igazságnak, 
minden emberi szépségnek, minden mosolygásnak romlatlan ősforrásáról, 
amelyet soha egészen, soha fenékig meg nem ismerhetünk, de melynek kö-
zelébe érve úgy érezzük, hogy ha ezt a forrást fenékig ösmernők, az élet nagy 
titkai, rejtelmei közül sok megvilágosodnék – súlyos terhe közül sok megköny-
nyebbednék. De tán jobb így, mert a forrás tiszta vize nem csobogna olyan 
varázslatos bugyogással – vizének gyémántos feneketlensége nem hatna 
ifjitó, gyógyít őriként azokra, akik az élet utait rójják. Kutassuk egy kicsit, mi 
a megható, a fölemelő benne – mi a mulattató”.1

A könyv és a később híressé vált fotográfusnak már a neve is szüleinek 
haladó pedagógiai gondolkodásáról tanúskodik. Az eredetileg Görög 
Etelkaként született kislány a családi legenda szerint nem tudta kimonda-
ni az Etelka nevet, ezért folytonosan Atának hívta magát. Édesanyja vá-
laszthatta volna azt az utat, hogy kitartó tanítgatással megtanítja lányá-
nak nevét, ő inkább engedte a kislánynak, hogy új keresztnevet válasszon 
magának. A szülők (és legfőképp az édesanya) alapvető pedagógiai elvei 
és irányvonalai rajzolódnak ki a naplószerű írás soraiból: a gyermekre nem 
mint egy kiforratlan, félig kész emberi lényre tekint, hanem az emberiség 
még romlatlan, eredendően ártatlan és logikusan működő példányára, 
aki még mentes a társadalom okozta deformitásoktól. G. Beke Margit 
soraiban visszaköszönnek a 19. század végi és századfordulós életre-
form-mozgalmak gondolatisága, mely az emberiség aranykorához, a ter-
mészethez, a természetes életkörülményekhez való visszatérés vágyából 
merítkezik.

„[…] a gyermek a világ közepe. Ebben még rokon legelső őseinkkel, de 
abban már más, hogy egyszerűen mindenhatónak érzi magát és a maga 
akarását. Az ősember is elhitte, hogy minden ő érte van, hogy a rossz az 
ő büntetése, a jó a jutalma, de azt nagyon jól tudta, hogy nem mindent 
érhet el, amit akar. Ata azonban nem ismeri a valóra váltás szigorú és 

1  G. Beke Margit: Ata könyve, Singer és Wolfner, 1915., 1. oldal
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unalmas törvényeit s szentül meg van győződve arról, hogy amit ő akar, 
azt lehet is, pusztán azért, mert ő akarja.2”

Az irány és a hierarchia tehát megváltozik, egyenrangú felekké válnak 
a felnőttek és a gyerekek. Ebben az összefüggésben nem a szülő lesz 
a tanító, a minden igaz tudója, aki felülírhatja a gyermek ösztönös visel-
kedését. Ebben a pedagógiai gyakorlatban a gyermek megfigyelése a ki-
indulópont és onnan segíti, támogatja a szülő a fejlődést. Sőt ebben a vi-
szonyrendszerben a felnőttnek megadatik a tanulás lehetősége is, hogy 
a megfigyelései által visszatérhessen a még romlatlan viselkedés- és 
gondolkodásmódra.

„[…] Tőle tanultam azt is, hogy hatni valakire csak akkor tudunk, ha elfogad-
juk, szeretjük úgy, amint van, átengedjük magunkat az ő hatásának, hozzá 
formálódunk egyben-másban, akkor ő is hozzánk formálódik. Mért csak 
a gyereket tudjuk jól szeretni? És ha ez a képesség megvan bennünk, mért 
szeretjük olyan sokszor rosszul azokat, akik a legfontosabbak? Mért vagyunk 
ilyen ügyetlenek, értetlenek, mi nagyok? […]”3

„A természet sokkal jobb nevelő és tanító, mint az emberi tanítók; az ő iskolá-
ja sokkal jobb iskola, mint a mi iskoláink. […] Ebben az iskolában az uralkodó 
pedagógiai elv az utánzás – ez az egyetlen módszer; de sajnos, csak rövid 
ideig válik be. Az utánzás mindig előtte jár a tulajdonképpeni fejlődésnek, 
mint a bogár finom csápjai. Már előre készen vannak azok a kis üres formák, 
amiket a fejlődés csak később tölt meg tartalommal. A gyermek sokkal előbb 
tud nevetni, mint örülni, előbb tud csókot adni, mint szeretni; ki tud mondani 
sok olyan szót, amiket még nem is ért.”4

Mindez a szabad felfogás Ata Kandó saját gyermekeinek nevelésében 
is felfedezhető. A történelmi háttér sem volt egyszerű, így szükség volt 
a problémás helyzeteket mindig megoldó, a társadalmi konvenciókat 
kevésbé szigorúan vevő anyai attitűdre. A gyermekek a II. világháború 
éveiben születtek: a német csapatok Párizsba való bevonulását követően 
a Kandó házaspár nem kívánatos személyek lettek a francia fővárosban, 
így a már állapotos Ata és férje Kandó Gyula több napos vonatút után tért 
vissza Budapestre, ahol 1941-ben Thomas, majd 1943-ban Madeleine 

2  G. Beke Margit: Ata könyve, Singer és Wolfner, 1915., 16-17. oldal
3  G. Beke Margit: Történetünk: történelem, Tények és Tanúk sorozat, Gondolat Kiadó, 76. oldal
4  G. Beke Margit: Ata könyve, Singer és Wolfner, 1915., 38-39. oldal
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és Juliette Kandó meglátta a napvilágot. A háború végeztével a pár úgy 
döntött, ismét – most már harmadik alkalommal- szerencsét próbálnak 
Párizsban, viszont a rájuk váró bizonytalanságba csak Tamás (Thomas) 
fiukat vihették magukkal, az ikerlányok a családi döntés alapján a nagy-
szülőknél maradtak Budapesten. Akkor még azt hitték, hogy pár hét vagy 
hónap elválásról van szó, egy év telt el, mire a két lány ismét láthatta  
édesanyjukat. A család nem maradhatott sokáig együtt, az egzisztenci-
ális problémák elől Kandó Gyula visszatért Budapestre, azzal a szándék-
kal, hogy ha rendeződnek anyagi viszonyaik a család többi tagja követi őt. 
Ez azonban sosem következett be, a történelem és a politika útjukat áll-
ták. 1950-ben végül Ata elválik első férjétől, vállalva az egyedülálló anya 
szerepét.5 Ettől a ponttól kezdve a gyerek számára nem volt többet anya 
és apa, Ata volt – mindkét szerepben.

Nem sokkal később új férfi lép be a gyerekek életébe Ed van der 
Elsken holland fotóművész személyében, akivel Ata Kandó a Magnum 
Fotóügynökségnél ismerkedett meg. A férfi jó 12 évvel volt fiatalabb a fo-
tográfusnőnél és csupán csak 16 évvel volt idősebb az akkor még kisfiú 
Thomas Kandónál, mely természetesen feszültségeket is okozott a viszo-
nyukban. A család 1954-ben átköltözik Párizsból Hollandiába. A gyerekek 
még alig múltak 10 évesek és már átéltek egy világháborút és a harmadik 
hazájukban keresték otthonukat. Hollandiában új otthon, új nyelv és új 
kultúra várta őket6. Egy viharos gyermekkor és egy különleges, szabad 
szellemű anya mellett nem mindennapi lehetett felnőni. Nem sokkal ké-
sőbb a második házasság is válással végződik. A gyermekeit egyedül ne-
velő anya mindent megtett azért, hogy a mindennapi betevőt előkerítse, 
arra azonban mindig nagy hangsúly helyezett, hogy a család minden év-
ben elmehessen nyaralni. 

Ezeknek a közös utazásoknak az emlékét őrzi Ata Kandó két gyönyörű 
fotómeséje a svájci és ausztriai hegyekben fotózott Álom az erdőben 
(1954) és a Dél-Itáliában készített 1956-os Kalypso és Nausicaa. Mindkét 
fotósorozat gyönyörű példája annak, hogy a gyerekek nemcsak modelljei, 
hanem egyenrangú alkotótársai is lehetnek egy művészeti alkotásnak. 

5  1965-ben ismét el kellett válnia a párnak, hiszen az 1950-es válásukat a Magyar Népköztársaság nem 
ismerte el, így Ata Kandónak el kellett látogatnia Budapestre.
6  Thomas Kando írásában olvashatjuk, hogy Ata Kandó még 103 évesen is folyékonyan társalgott 4 
nyelven, folyamatosan váltogatva a nyelveket, attól függően, hogy kivel beszélt. (Tom Kando: Tower 
of Babel, Cacophony, or Multilingualism on Testosterone?, http://european-americanblog.blogspot.
com/2017/04/tower-of-babel-cacophony-or.html#more,  utoljára megnyitva: 2018. április 21.)

D17 katalogus Ata mesei 2018 06.indd   10 23/05/18   10:34



A T A  M E S É I      11

Ed van der Elsken és Kandó Tomas, Bois d’Saint Cloud, 1950
Ed van der Elsken and Tomas Kandó, Bois d’Saint Cloud, 1950
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A szabad akarat és az egyenrangú viszonyrendszer hangsúlyozása külö-
nösen fontos az Álom az erdőben (Droom in het woud) esetében, amely 
még Hollandiában is sokakban ellenérzést keltett. Az indok a gyermekek 
sokszor hiányos öltözete, túl rövid nadrágja vagy épp az intim, egymást 
ölelő gesztusok voltak. Pedig a fotómese alapját az akkor 13 éves Thomas 
meséje alkotta. 

„Gyerekkori vakációinkat Dél-Olaszországban töltöttük fehér lepedőkbe teker-
ve, görög isteneket és istennőket alakítva, Paestum római kori romjai között 
játszva. Míg a hétköznapi családok nehéz hegymászó bakancsokban és 
kabátokban a havas alpesi hegyeket másszák meg, addig én és a testvérem 
virágkoszorúkkal a fejünkön és fenyőág-szoknyáinkban az Alpok nimfáivá 
változtunk át. „Hol van az igazság?” – kérdeztem meg magamtól fejemet 
a bátyám ölébe hajtva hátunk mögött idillikus bajor Alpokkal a hátunk 
mögött, miközben vörös hangyák másztak fel a nadrágomra figyelmeztetve 
ezzel, hogy egy mesterművet rombolhatok szét, ha megmozdulok. Atának 
egy egyszerű tündérmese volt a fejében, ami később Álom az erdőben címmel 
jelent meg. Egy álomszerű, néhol misztikus történet. Gyönyörű, zseniális 
fotók ezek és jól mintázzák gyerekkorom bosszúságait. Visszatekintve azon-
ban úgy érzem sokat ücsörögtem mosolyogva a tengerparti sziklákról ugrálva 
a bokámra erősített karton szárnyakkal a Hermészt, az istenek hírnökét 
alakítva vagy egyensúlyoztam egy óriási gipsz amfórával a fejemet az isteni 
és tökéletes Athénéként.”7

A Kalypso és Nausicaa 1956-os felvételeit Homérosz Odüsszeiaianak két 
fejezete ihlette. A gyerekek sokat olvasták a klasszikus görög írást, ahogy 
azóta teszik a gyerekek milliói szerte a világban. Nem könnyű olvasmány, 
kevesen találnak benne igazi örömöt fiatal korukban, sőt a szövegrészek 
erotikus tartalma is nehézzé teszi a gyermekek számára történő inter-
pretációját. A fotósorozat és maga az alkotási folyamat is fantasztikus 
példája annak, hogyan lehet gyerekekkel megszerettetni a klasszikus 
irodalmi műveket, motiválni a gyerekeket a nehéz szövegekben való el-
mélyülésre. Az alkotás során a gyerekek a jelmezek megtervezésében és 
megvalósításában is részt vettek, a képi világ, a feldolgozott jelenetek és 
történetek, a fotók kompozíciója is közös alkotásuk édesanyjukkal. Iskolai 
keretek között, művészetpedagógiai foglalkozások keretében sikerrel 

7  Madeleine Kando: a Century’s Worth Living (part2) http://european-americanblog.blogspot.com/
2016/02/a-centurys-worth-of-living-part-2.html#more (utoljára megnyitva: 2018. április 21.)
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hasznosítható eszköz az irodalmi művek ilyen módon történő feldolgozá-
sa és interpretálása, amely során nemcsak a gyermekek vizuális és ver-
bális kifejezőképessége, de kreativitása is fejlődik, az elvont fogalmak és 
irodalmi szövegek megértéséhez is szabadabban nyúlnak majd.

Jogosan merül fel a kérdés, hogyan is élték meg ezeket a kalandokat 
a gyerekek. Milyen hatással volt mentalitásukra és jó pár évtizeddel ké-
sőbb vajon milyen emlékeket őriznek a nagy utazásokról:

„Ez volt az a hely – pénz vagy nem pénz-, ahol a nyarainkat töltöttük az anyám 
döntései alapján. Minden teketória nélkül bepakolta a táskáját és meg sem 
álltunk egy éjjel-nappali kamion állomásig Párizs külvárosában. 
A reggeli kávéjukat szürcsölő jelenlévőkkel közölte úti célunkat és körbekérdez-
te őket, hogy ki tudna elvinni minket Dél-Franciaországba. Egy órával később 
már mind a hárman egy gigantikus kamion óriási sofőrfülkéjében csücsültünk 
a hálózsákunkkal, ami kettőnknek is elég lett volna és úton voltunk, hogy 
átvágjunk Franciaországon. Két napig tartott. Ez volt a kedvenc utam az 
óriás kabinba beszűrődő motor hangjával, a túlméretezett sebváltóval és 
a kamionsofőr izmos karjával. Az utak királyának éreztük magunkat. […] Sokat 
tanultam ezeken a kirándulásokon. Kilenc évesen rácsodálkozhattam a sör 
ízére egy forró nap után az út mentén. […] Megtapasztalhattam annak értékét, 
hogy van egy bátyám, aki mindig elővigyázatosan beül a vonzó édesanyánk és 
a kamionsofőrök közé. És legfőképp megtanultam azt, hogy szeretem a kalan-
dokat. Mindezért hálával tartozom az én édesanyámnak, Atának.”8

Édesanyjuk arra is figyelmet fordított, hogy csökkentse gyermekei kí-
vülállóság érzetét. Különleges érzékkel alakította ki saját kis világukat 
és segítette gyermekeit egy erős identitáshoz. ’Mado’, ’Julo’ és ’Toma’ – 
ahogy a ’gang’ tagjai becézték egymást - védték és óvták egymást eb-
ben a különleges világban, ahogy az Álom az erdőben meséjében is a nimfa 
Madeleine álmában, a sötét erődben megjelenő pásztorban végül felis-
meri bátyját.

A Kalypso és Nausicaa képeinek azonban még jó pár évtizedet (pontosan 
2005-ig) kellett várnia arra, hogy könyv formájában is megjelenhessenek. 
1956 őszén egyre több aggasztó hír érkezett Magyarországról és amikor 

8  Madeleine Kando: a Century’s Worth Living (part2) http://european-americanblog.blogspot.com/
2016/02/a-centurys-worth-of-living-part-2.html#more (utoljára megnyitva: 2018. április 21.)
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már arról szóltak a híradások, hogy családok százai menekülnek Ata egy-
kori hazájából, akkor úgy érezte a mélyen humánus fotográfus, hogy va-
lamit tennie kell.

„1956 őszén éppen egyik legromantikusabb, a mai napig kedvenc munkám-
mal voltam elfoglalva. Nemrég jöttünk vissza Olaszországból egy csodálatos, 
de nagyon fárasztó, munkával egybekötött nyaralásból. Három serdülő-
korú gyermekemmel bejártuk Nápolyt, Pompeijt, Herkulánumot, Salernót, 
a Garda-tó környékét és tartózkodásunk fő helyét: Paestumot, ahol a görög 
templomok vannak. Mindez két hét alatt, miközben összehoztuk Odysseus 
című fotós könyvem nyersanyagát.

Még a sötétkamrában, a filmek előhívása közben is folyamatosan abban 
a napsütéses, romantikus hangulatban éltem, és borzasztó volt belekerülni 
az egyre pokolibb magyarországi hírek forgatagába. Álmatlan éjszakák jöttek, 
a munkával sem haladtam. Budapesten élő szüleimért aggódtam, és főleg az 
foglalkoztatott éjjel-nappal, mit tehetnék én, ahelyett hogy várom, mi lesz 
sok ezer magyar emberrel, anyával, gyerekkel? Hogyan segíthetnék legalább 
egy icipicit azoknak, akik menekülnek? Azzal tisztában voltam, akárhogyan 
is igyekeznék, sokat nem tehetek. De nyugodjak bele, abba, hogy meg sem 
próbálom?”9

Az akkor még csak pár éve Hollandiában élő Ata hihetetlen erőfeszíté-
seket tett, hogy a későbbiekben vörös vászonkötéséről Vörös könyv-
nek, majd az 1999-es magyar kiadása után Édes hazám, Isten veled! 
címet viselő fotóalbumot elkészíthessék és kiadhassák. Végigtelefonálta 
a holland fotós ismerőseit, de legtöbbjüktől visszautasítást kapott. Volt 
azonban olyan, aki feltételek mellett, de vállalta volna a feladatot: ameny-
nyiben talál Ata egy kiadót, aki kiadja a könyvet. Végül lett kiadó is és 
Violetta Corneliusszal két hetet töltöttek az osztrák-magyar határon 
a Vöröskereszt segítségével: ha nem fotózták a menekülteket, akkor az 
ápolásukban, gondozásukban segítettek.

Mind technikailag mind emberileg nehéz feladatot vállalt magára a két 
fotós. A hidegből a meleg szobába belépő fotós a bepárásodó objektív mi-
att percekig „magatehetetlenné” válik, így az észrevétlenség lehetősége 
szertefoszlik. Mindemellett mindenüket elvesztő, az életükért menekülő 

9  Ata Kandó: Édes hazám, Isten veled! 1999., 1956-os Intézet. 6. oldal
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1956-os menekültek (03.), 1956
Hungarian Refugees (03.), 1956
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embereket kellett megörökíteniük. Ata önként és tudatosan vállalta ma-
gára azt, hogy a gyerekek és családok fotózására koncentrál a két hetes 
munka során. A sorozat egyik legmeghatóbb képe talán a kislányról készí-
tett felvétel, melynek történetéről így vall Ata Kandó az 1999-es kiadás 
előszavában:

„Találkoztam ott egy kicsi gyerekkel, akit sohase fogok elfelejteni. Egyedül 
botladozott a göröngyös terepen, néha el is esett, mert nem nézett a lába 
elé, hanem felfelé, a fák tetejére, az égre, mintha keresne valamit. Kérdeztem, 
hogy hazakísérjem? „Nem, mondta határozottan, mamma eemett oda éébe, 
hónap gyun hazsa, hozzsa szip babát Salikának!” Mama elment oda az égbe, 
de holnap hazajön és hoz egy szép babát Sárikának. Mit mondhat erre egy 
fotóriporter? Szerettem volna megtalálni a kislány nevelőszüleit, de hirtelen 
elszaladt, és én, a bőgéstől elvakultan, elvesztettem a szemem elől.”10

Aki a kezébe veszi az albumot, nem lehet kétsége, hogy Ata Kandó kül-
detését emberi és művészi tekintetben magas színvonalon sikeresen tel-
jesítette. A fotók mindegyike tökéletesen elérte célját: hitelesen ad hírt 
a határra érkezett emberek tömegeiről, ám érzékelteti az érzelmi, emberi 
vonulatát is a történetnek. Az eisenstadti telep „férfiszobájában” magá-
ba merülve gondolkodó tizenéves „Molotov-koktél hős”, a piros almának 
örülni tudó család (később ez a kép a Szent családnevet kapta), vagy a ha-
táron átkelő alakokat mutató felvételek szereplői mind méltósággal és 
emberséggel ábrázolt alakok, amelyek együttérzésre és tettre sarkalják 
nézőiket. Ha nem tudná az olvasó a fényképek mögött meghúzódó tra-
gédiát, sok felvételen egy hétköznapi életét élő családot vélne látni: anya, 
ahogy lavórban megmossa kisgyermeke kezét vagy épp meleg ruhát ad 
rá, kisfiút, aki játékosan libát kerget, kisgyerekek sorát, akik érdeklődve 
tekintenek a kamerába. A sorozat képei között azonban feltűnnek árulko-
dó felvételek is: szorosan egymás mellé helyezett priccsen sorsuk jobbra 
fordulását váró fiatalok, ételadagjukért türelemmel sorba álló vagy épp 
híreket váró és beszélgető férfiak és nők.

Az 1956 Karácsonyára elkészült kötet – és alkotói - egyedülálló feladatot 
vállaltak magukra: hírt adni a nagyvilágnak az osztrák-magyar határon 
történtekről megmutatva az EMBERt az újságok történései mögött, egy-
úttal segítve is a rászorulókat.

10  Ata Kandó: Édes hazám, Isten veled! 1999., 1956-os Intézet. 7-8. oldal
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„Csodaszámba megy, hogy a könyv, amihez az utolsó felvételek november 
20-án Ausztriában készültek, karácsonyra megjelent; a néhány ezer példány 
Újévre elkelt, s félmillió holland forint futott be a menekültek javára. Csepp 
a tengerben.”11

Ata Kandó gyermekfotóinak egy különleges csoportját alkotják a dél-
amerikai indiánok között készített felvételei. Az 1960-as években két íz-
ben tett utazást az amazonasi indiánok közé, beszámolója a Hold véréből 
remekül kiegészíti felvételeit. A ’60-as években nemhogy nők, de antro-
pológusok is csak ritkán jutottak be az őserdő törzsei közé, nagy körülte-
kintéssel tudtak csak a családokhoz közel kerülni. Ata Kandó azonban so-
sem riadt meg a kihívásoktól és barátnőjével Barbara Brändlivel hosszas 
szervezés után nekivágtak az őserdőnek.

„Többször tapasztaltam, hogy az asszonyok sohasem mondják, hogy ők 
férjes asszonyok, csak azt, hogy ennyi, meg ennyi gyerekük van, és mindig 
ugyanazokkal a jelekkel: mellükre mutatnak, előbb egyikre, aztán a másikra 
teszik a kezüket, majd, ugyancsak kézmozdulatokkal a gyerekek számát 
jelzik (mintha fejükre tennék a tenyerüket). Ugyanilyen módon mesélnek is 
a gyerekeikről, és kérdezősködnek a mieinkről. Általában mindig mindenki 
a gyerekeiről beszél, imádják őket, csakis értük élnek.”12

Érdekes kérdéseket felvető felvételek ezek. Hiszen miről is van itt szó? 
Egy fotósról – és elsősorban egy fotós nőről, egy anyáról – aki bár nem 
képzett antropológus, de természetétől fogva érdeklődik a néprajz iránt 
és bár sosem tanulta, hogyan kell adatot gyűjteni és dokumentálni egy 
antropológiai kutatás eredményeit, felvételei mégis többnek kell, hogy 
legyenek utazásainak megörökítésénél. A helyzet sem hétköznapi: az 
1956-os menekültekről készített felvételek esetében is számolnia kellett 
azzal, hogy nem arat osztatlan sikert kamerájával, az amazonasi őserdő 
indiánjai azonban kifejezetten félnek és ellenségesen fordulnak a „machi-
na” felé. A fotográfusnak egy új kultúra viszonyrendszereit kell feltérké-
pezni és a számára új közösség szabályai szerint megtalálni a bemutatás-
ra alkalmas témákat.

11  Ata Kandó: Édes hazám, Isten veled! 1999., 1956-os Intézet
12  Ata Kandó: a Hold véréből, Gondolat kiadó, 1970., 190. oldal
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Yecuana nagy testvér „kismama” szerepben, Venezuela, 1961/62
Yecuana Sister in ’Littlemother’ Role, Venezuela, 1961/62
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A felvételek közül kiemelésre érdemesek a kisanyákat ábrázoló képek, 
amelyek remekül mutatják, hogy az indián társadalomban milyen ter-
mészetesen és magától értetődően tanulják meg a lányok (5-6 éves 

„kisanyák”) az anyai szerepeket.

„[…] mivel az anyának ilyen sok a dolga, az öt-hat éves lánykák már töké-
letes kis anyák. Ha mamájuk nincs otthon, ők gondozzák a kistestvérüket. 
Az asszony néha az ültetvényre is elviszi magával a gyerekeit, ott van az 
egész család, az apát kivéve. Az anya a maniókát gyűjti össze, aztán leül egy 
árnyékos helyen, megszoptatja a legkisebbet, és közben maniókát hámoz. 
Mikor a hosszú nagy gyökerek már szép fehérek, apró darabokra vagdal-
ja, nem zavarja a munkában, hogy baba a mellén lóg. Alkonytájt megrakja 
a nagy, mély kosarat, és rádolgozott széles, erős háncsszalaggal a homlokára 
akasztja. Így a maniókával rakott nehéz hátikosár súlyának egy részét a fején 
viszi. Akárhányszor még gyerek is ül a karján, vagy fél vállára erősített széles 
háncs- vagy gyapot kendőbe kötve lóg rajta. Előfordul, hogy a nagyobb lányka 
viszi a szoptatós babát az ő méreteire szabott kendőben. Mikor hazaér-
nek, a mama nekiáll vacsorát főzni a családnak, ellátja a gyerekeket. […]
Meglátogattam egyszer señora Sentenót, Senteno feleségét. […] Az asszony 
nagyon szép és kedves, két gyerekük van, a nagyobbik lány négyéves lehet. 
Mikor náluk voltam, ez a lányka a függőágy szélén ült, és pár hónapos öcsiké-
jét altatta. Karjában a kisbabával valami altatónótát énekelt és közben hintá-
zott. A függőágy ritmikus reccsenése és a madárszóhoz hasonló gyerekhang 
olyan szép, olyan igazi muzsika, hogy én is elálmosodtam. A baba már aludt, 
de a kislány tovább énekelt, neki talán játék volt, számomra pedig nemcsak 
ennek az utazásnak, de életemnek is egyik legszebb élménye.”13

A Kilátás a Santa Mariából című felvételen anya és gyermeke idilli termé-
szeti környezetben tűnik fel, békés testtartásuk, a dzsungel zöldjén megpi-
henő tekintetük a természet és az ember összhangját, a modern világ szá-
mára a rég elvesztett boldogságot jeleníthetnék meg. A 20. századi „vissza 
a természethez mozgalom illusztrációjaként is értelmezhetnénk őket.

13  Ata Kandó: a Hold véréből, Gondolat kiadó, 1970., 193-194. oldal 

D17 katalogus Ata mesei 2018 06.indd   20 23/05/18   10:35



Az Ata meséin bemutatott fotók és fotóalbumok olyan remek gyerme-
keket is fotografáló alkotók sorába emelik be Ata Kandót, mint Reismann 
Marian - aki Pikler Emmivel közös munkájaként készített a pedagógiatu-
domány számára jelentős képeket-, vagy Suzanne Szász, akinek albumai 
nemzedékek gyermekképét határozták meg. 

A nemzetközi alkotók között Sally Mann (Immediate Family) saját gyerme-
keiről a hétköznapokban készített intim hangulatú felvételeket, de akár 
említhetnénk Sebastião Salgado menekült gyerekekről készített felvéte-
leit a The Children: Refugees and Migrants sorozatából. Megannyi fotós 
más és más okból kifolyólag és ezáltal más módon örökítette meg a gyer-
mekek rezdüléseit. Művészi értékükkel és tudományos beágyazottságuk 
által nem hagynak kétséget a gyermekfotográfia létjogosultsága felől.

Somogyi-Rohonczy Zsófia, 
művészettörténész, az Ata meséi kiállítás társkurátora
A kutatás a Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj 
támogatásával történik.
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Az Álom az erdõben c. könyv borítója, 1957
Front cover of Dream in the Forest, 1957
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Tales of Ata

The aim of the Tales of Ata exhibition was first of all to show the 
photographs of children of Ata Kandó. The photographs on display were 
enthralling in and of themselves, in their diversity in a geographical and 
historical sense, and in the manner of their lyrical expression. Furthermore, 
there is something incredibly captivating and lovable in these depictions 
of children. The deep and profound respect for humans and children 
radiates from these images.
 
Tales of Ata is not only comprised of photographs, it conveys a new type 
of approach to children. Of course, the question arises: from where did 
Ata Kandó inherit or learn this manner of behaving as an equal of children? 
In my opinion, we must search for the answer in the writings of the 
photographer’s mother, the translator Margit G. Beke, as well as in the 
pages of Ata’s Book (Ata könyve) and the later published Our Story: History 
(Történetünk: történelem). The story is almost sentimental: we can read in 
minute detail of the first one-and-a-half years of life of the little girl born 
in 1913 in the memoirs of her mother. The book has been much criticized 
for its old-fashioned, sometimes affected style, but the reason it came 
into being is far more prosaic: Ata’s childhood took place in the dark period 
of World War I. Her deeply humanist father, Imre Görög, joined the army 
too, but remembered having never picked up a gun, leading his soldiers 
into battle with a simple walking stick. Later, he was taken a prisoner of 
war by the Russians. In this way he could not participate in the day-to-day 
lives of his children, and thus it was that he could only be included in Ata’s 
development with the help of accounts written in the letters of his wife.

The book is not only an entertaining journal of the development of a small 
child; traces of the principles of the pedagogical reforms of the era can 
also be detected among its lines, although we have no knowledge that 
Margit G. Beke would have consciously used these principles and methods 
which were much debated and still considered novel at the time. The 
following gives one a feel for this manner of approach:

“Ata is our little girl. She’s now about one-and-a-half years old. I may attach 
what I have to say to her name, but I don’t really want to speak about her, 
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rather about what is inside her, what is manifest in other healthy, lively and 
charming tots: the comical and uplifting being of the child. Regarding the 
child – all truth, all human beauty, the unspoiled source of all smiles which 
we may never know in whole, never to the deepest level, but when we are 
near them, we feel that if we know this source to its deepest depth, many of 
the great secrets and mysteries of life could be revealed - many of the most 
difficult burdens could be eased. And it is better thus, because the clear water 
of the spring does not roar with such a magical glimmer – the bottomless 
depth of its gem-like water cannot make younger, heal or preserve those who 
are already well on their way through life. Let us research a bit, that which is 
touching, uplifting – that which is amusing.”14

The book and even the name of the photographer who would later find 
fame testifies to the progressive pedagogical thinking of her parents. 
According to family legend, the little girl, born Etelka Görög, could not 
pronounce the name Etelka and constantly referred to herself as Ata. Her 
mother could have opted to teach her daughter her name with persistent 
instruction, rather she allowed the little girl to pick a new first name for 
herself. The parents’ (especially the mother’s) fundamental pedagogical 
principles and guidelines are illustrated in the lines of the diary-like text: 
they do not see the child as an immature, half-finished human being, but 
as an unspoiled example of mankind, inherently innocent and operating 
logically, still free of the deformities caused by society. In the writing 
of Margit G. Beke there is an acknowledgment of the Lebensreform 
movement at the end of the 19th century and the turn of the century 
inspired by a desire to return to nature and living in natural conditions. 

“[...] The child is the center of the world. In this sense, the child is a relative of 
our earliest ancestors, but the child is different in that it feels that its being 
and its will are all powerful. Earliest man also believed that everything was 
about him, that the bad was his punishment and the good his reward, but he 
knew all too well that he could not achieve everything he wanted. Ata does 
not acknowledge the strict and boring laws governing reality and has the 
conviction that what she wants is possible simply because she wants it.“15

Thus the course and the hierarchy change, adults and children become 
equals. In this context, the parent is not the teacher, the knower of all 

14  Beke, Ata könyve, 1.
15  Beke, Ata könyve, 16-17.
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truth who can override the child’s instinctive behavior.  In this pedagogical 
practice, the child’s observation is the starting point, and it is from 
there that the parent helps and supports development. Indeed, in this 
relationship the adult gets the opportunity to learn, too, a chance for their 
observations to return to an unspoiled manner of thinking and behaving.

“[...] I also learned from her that we can only have an impact on somebody 
if we accept them, love them as they are, allow ourselves to be impacted 
by them, to be formed together, then they shape us too. Why can we only 
love children well? If this ability lies within us, why do we often love poorly 
those who are the most important to us? Why are we adults so clumsy and 
uncomprehending? […]”16

“Nature is a much better educator and teacher than human teachers; its 
school is a much better school than our schools. [...] In this school, the 
prevailing pedagogical principle is imitation - and that is the only method; 
unfortunately, this works for only a short time. Imitation always precedes 
actual development, just like the delicate feelers of the beetle. Those 
small empty molds are already there, but development will fill them with 
content only later. a child can laugh well before she is happy, she can give 
a kiss before she can love; she can speak many words that she still doesn’t 
understand.”17

This free approach can be discovered in the education of Ata Kandó’s 
own children, too. The historical backdrop did not make things easy, thus 
problematic situations required a motherly inclination toward seeking 
resolution and taking societal conventions with a grain of salt. The 
children were born during the years of WWII: after the German troops 
marched into Paris, the Kandó couple became undesirables in the French 
capital, thus the pregnant Ata and her husband Gyula Kandó journeyed 
on the train over several days to return to Budapest. There, Thomas was 
born in 1943 and Madeleine and Juliette Kandó in 1943. With the end of 
the war, the couple again decided - now for the third time - to try their 
luck in Paris, though they took only Tamás (Thomas) with them because 
of the uncertainty that awaited them, leaving the twin girls with their 
grandparents in Budapest on the basis of a family decision. At the time, 

16  Beke, Történetünk: történelem, 76.
17  Beke, Ata könyve, 38-39.
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A fotót készítette / Photo by: PÁL Dorottya
Budapest Photo Festival 
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they thought the separation would last a couple of weeks or months, but 
a year passed before the girls could see their mother again. The family 
could not stay together for long, Gyula Kandó, facing existential problems, 
returned to Budapest, assuming that if he could make arrangements 
concerning material matters, the rest of the family’s members would 
follow him. But this was not to be, as history and politics stood in the 
way. Finally, in 1950, Ata divorced her first husband, taking on the role of 
single mother. From that point on, the children no longer had a mother and 
a father, they had Ata, who filled both roles.18 

Not long afterward, a new man entered the children’s lives in the person 
of the Dutch photographer Ed van der Elsken, whom Ata Kandó met at 
Magnum Photos. The man was a good twelve years younger than his 
female colleague and just 16 years older than Thomas Kandó, still a little 
boy at the time, which naturally caused tension in their relationship. The 
family moved from Paris to the Netherlands in 1954. The children were 
barely past the age of ten and had already lived through a world war and 
were moving for the third time. A new home, new language and new 
culture awaited them in the Netherlands.19 Growing up could not have 
been humdrum with such a tempestuous childhood and an extraordinary, 
free-spirited mother. Not long afterward, the second marriage ended in 
divorce, too. The single mother raising her children alone did everything 
she could to put bread on the table, but still placed great importance on 
seeing that the family was able to take a vacation every summer.

The memories of these travels together are preserved in Ata Kandó’s two 
beautiful photographic tales: Dream in the Forest (1954), photographed 
in the mountains of Switzerland and Austria, and Calypso and Nausicaa 
(1956), created in the south of Italy. Both series of photographs are 
beautiful examples of how the children could not only be the models 
for, but the creative partners with equal standing in the creation of an 
artistic work. The stress on free will and the relationship between equals 
is especially important in the case of Dream in the Forest (Droom in het 
woud) which was met with antipathy by many in the Netherlands. The 

18  The couple had to divorce again in 1965 as the People’s Republic of Hungary did not recognize their 
divorce in 1950. This required Ata Kandó to visit Budapest.
19  Thomas Kando writes in the blog entry “Tower of Babel, Cacophony, or Multilingualism on 
Testosterone?”   that Ata Kandó spoke four languages fluently even at the age of 103 and could switch 
back and forth from one to the other depending on with whom she was speaking.
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reason for this was that the children often appeared scantily clad, with 
pants that were too short, or in intimate, embracing poses. However, the 
basis for the photographic tale was a story written by the then thirteen-
year-old Thomas.

“We spent our childhood vacations in southern Italy, wrapped in white 
sheets, pretending to be Greek Gods and Goddesses, frolicking amongst the 
Roman ruins of Paestum. While common sense families climbed the snowy 
mountains of Austria in heavy hiking boots and parka’s, my sister and I had 
to wear flower crowns and skirts made of pine branches, impersonating 
nymphs of the Alpine forests. Where was justice, I asked myself, as I had 
to lay still on my brother’s lap with an idyllic Bavarian scenery in the 
background, red ants crawling up my pants, only to be told that I would ruin 
a masterpiece if I dared move? Ata had a simple fairy tale in mind, which later 
was published as ‘Droom in het Woud’ (Dream in the Forest), a dreamy and 
sometimes mystical story. They are brilliant, beautiful photographs and well 
worth the annoyance that they caused in my young life. But back then it felt 
like I had to sit still a lot, smile a lot, jump off beach cliffs with cardboard cut-
outs in the shape of wings taped to my ankles, because I was supposed to be 
Hermes, the messenger of the Greek Gods. Or balance an oversized clay urn 
on my head, because I was the perfect Athena.”20

The photographs taken in 1956 from Calypso and Nausicaa were inspired 
by two chapters of Homer’s Odyssey. The children often read the classical 
Greek epic just as millions of other children around the world have done 
since. It is not an easy read, few find real joy in it in their youth, and the 
erotic content of some parts of the text make an interpretation fitting for 
children difficult. The series of photographs and the process of creation 
itself is a fantastic example of how to get children to like works of classical 
literature, how to motivate them to immerse themselves in difficult texts. 
The children participated, too, in the planning and production of props in 
the course of the creation; the visual world, the processed scenes and 
stories, the composition of the photographs are a joint creation with their 
mother. This method of processing and interpreting a literary work can 
be used successfully in schools and in the framework of art pedagogy 
activities, in the course of which children’s creativity, as well their skills for 

20  Kando, M., “A Century’s Worth Living (part2).”
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visual and verbal expression, are developed, and they come to understand 
abstract concepts and literary texts in a more candid manner.

It’s worth asking how the children experienced these adventures. What 
was the impact on their mentality, and what memories of these grand 
journeys did they still treasure decades later: 

“That is where we were going to spend our summer, my mother decided, 
money or no money. Without hesitation, she packed a suitcase and lugged the 
three of us to an all-night truck stop on the outskirts of Paris. She announced 
to whomever was there, drinking their morning coffee, that we were looking 
for a ride to the South of France and asked if there was anyone going there. 
An hour later we were all settled in the large cabin of an oversized truck, with 
a sleeping birch in which at least 2 of us children could fit, and we were on 
our way, crossing beautiful France. It took us 2 days. These were my favorite 
rides, the ones in big trucks with the sound of a large engine roaring, the 
oversized gear box and the muscled arms of the truck driver. It felt like we 
were the kings of the road in our high cabin. [...] I learnt many things in my 
hitchhiking career. At the age of nine, I discovered the taste of cold beer after 
a long hot day standing on the side of the road. [...] I discovered the value of 
having an older brother who always made sure he sat between a trucker and 
my young, attractive mother. And above all, I learnt that I like adventure. And 
this, I owe to my mother, Ata.”21

Their mother also turned her attention to making her children feel less 
like outsiders. With extraordinary sensitivity, she constructed their own 
little world and helped her children find a strong identity. “Mado”, “Julo” 
and “Toma” - as the members of the “gang” called each other – protected 
and defended one another in this special world, just as in the dream of 
Madeleine the nymph in the tale Dream in the Forest, she eventually 
recognizes the shepherd that appears in the dark forest as her brother.

The wait for the Calypso and Nausicaa images to appear in book form took 
several decades (more exactly, until 2005). In the autumn of 1956, the 
news about Hungary grew more and more concerning, and upon hearing 
the reports that families in the hundreds were fleeing Ata’s former home, 
the deeply humanistic photographer felt something had to be done.

21  Kando, M., „A Century’s Worth Living (part2).”
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Az Álom az Erdőben c. könyv 
hátsó borítója, (Kandó Tomas), 1957
Back cover of Dream in the Forest, 
(Tomas Kandó), 1957
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“In the autumn of 1956 I was busy with one of the most romantic, till this 
day, one of my favorite pieces of work. We had just returned from Italy, from 
a marvelous, albeit very tiring working vacation. With three adolescent children, 
we visited Naples, Pompei, Herculaneum, Salerno, the area around Lake Garda 
and the highlight of our stay: Paestum, where the Greek temples stand. All of 
this in two weeks, during which time we put the draft together for my book of 
photos entitled Odysseus.”

Even in the darkroom, while developing the film, I constantly lived in that sunny, 
romantic mood, and it was terrible to be drawn into the ever more hellish whirl 
of news about Hungary. There were restless nights, and I didn’t make progress 
with the work. I was worried about my parents in Budapest, and mainly thought 
day and night of what I could do, instead of waiting: what will become of these 
thousands of Hungarian people, mothers and children? How could I help those 
who were fleeing, even a little? I was aware that, no matter how hard I tried, I 
couldn’t do much. But rest assured, I wasn’t not going to try.” 22

Ata, who had only been living in the Netherlands for a couple of years, 
made incredible efforts that would pave the way for the compilation 
and publication of Red Book Without a Title and the later Hungarian 
publication, in 1999, of the album of photographs entitled Land That I 
Love, Farewell! She called all of the Dutch photographers that she knew, 
but got rejections from most. Some would have taken on the task, but 
conditionally: as long as Ata found a publisher that would print the book, 
they would accept the job. Finally, a publisher was found and she spent 
two weeks with Violetta Cornelius on the Austrian-Hungarian border with 
the help of the Red Cross: when they weren’t photographing refugees, 
they helped tend to and care for them. 

The two photographers took on a task that was difficult from the 
technical as well as the human perspective. The photographer entering 
the warm room from the cold became “helpless” for minutes as the lens 
fogged up, eliminating the chance to remain unobserved. All this while 
they had to capture on film those people who had lost everything, who 
were fleeing for their lives. Ata voluntarily and consciously took it upon 
herself to concentrate on photographing the children and the families in 
the course of the two-week job. Perhaps one of the most moving images 

22   Kandó, A., Édes hazám, Isten veled! 6.
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of the series is a photograph of a little girl whose story Ata Kandó related 
in the forward to the 1999 edition:  

“I met there a small child whom I shall never forget. She stumbled alone over 
the uneven terrain, sometimes falling, because she wasn’t looking at the 
ground in front of her, but upwards, at the tops of the trees, at the sky, as if 
looking for something. I asked if I could walk her home. “No,” she said firmly, “ 
Mommy go do heave, morrow come home, bring littil Sarah pritty doll!” 
Mommy went to heaven, but tomorrow she’ll come home and bring a pretty 
doll for little Sarah. What is a photojournalist supposed to say to that? I 
wanted to find the little girl’s guardians, but she rushed off, and I, blinded 
by my sobbing, lost her from my sight.”23

Nobody who takes this album in their hands can doubt that Ata Kandó 
completed her mission with the highest degree of success, both from 
the human as well as the artistic perspective. Every single photograph 
has perfectly achieved its goal: to give a credible account of the masses 
of people who arrived at the border, and to illustrate the emotional, 
human side of the story. The teenage “Molotov cocktail hero” lost in 
thought in the “men’s quarters” of the refugee camp in Eisenstadt; the 
family cheered by a red apple (later this image got the name The Blessed 
Family); or the images of the profiles of people crossing the border, 
figures displayed with dignity and humanity, creating empathy in the 
viewer and prodding them to act. If the reader is unaware of the tragedy 
taking place in the photographs, they might see a family’s daily routine: 
the mother washing her small child’s hands in a basin or dressing her in 
warm clothes, the little boy playfully chasing geese, lines of little children 
looking at the camera with curiosity. There also appear among the series 
of photographs images that reveal the situation: young people squeezed 
together on hard bunks waiting for their luck to turn, men and women 
talking and waiting patiently in line for their portions of food or just to 
hear some news. 

Completed by the Christmas of 1956, the volume – and its authors – took 
upon themselves a unique task: to report to the world on the events 
on the Austrian-Hungarian border by showing the PEOPLE behind the 
newspaper stories, while at the same time helping those in need.

23  Kandó, A., Édes hazám, Isten veled! 7-8.
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“It’s a marvel that the book, for which the last photograph was taken in Austria 
on November 20, came out by Christmas; the several thousand copies were 
sold out by New Year, and half a million Dutch guilders went to the refugees’ 
cause. A drop in the ocean.”24

Ata Kandó’s photographs taken among the indigenous peoples of South 
America make up a special group among her photos of children. In the 
1960s, she made journeys among the Amazon tribes on two different 
occasions and her account Blood of the Moon (A Hold véréből) is an 
excellent complement to the photographs she took. In the 60s, it was 
rare for anthropologists to spend time among the tribes of the ancient 
rainforest, say nothing of women, and they could only get close to families 
with great caution. Ata Kandó, never one to shy away from a challenge, 
together with her friend Barbara Brändli, made their way into the 
rainforest after a long period of preparation.

“I often experienced that the women would never say they were married, only that 
they had this and that many children, and always with the same gesture: they 
motioned toward their breasts, placing their hand first on the one and then on 
the other, then with the same motion of the hand, they would signal the number 
of children (as if they were placing their palms on their heads). In the same 
manner, they describe their children, and ask about ours. In general, everybody 
always talks about their children, they adore them, and live for them.”25

These photographs raise interesting questions. What, exactly, is going on 
here? a photographer – a female photographer, a mother – who, although 
no trained anthropologist, is in her nature interested in the subject, and 
although she has never learned how to collect data and to document the 
result of anthropological research, her photographs are more than just 
a record of her travels. The situation is also far from mundane: just as with 
the photographs of the 1956 refugees, she had to anticipate something 
short of a complete success with her camera, as the indigenous tribes of 
the Amazon forest were expressly afraid and showed hostility toward 
the “machine”. The photographer must map out the societal framework 
of a new culture and find appropriate topics to show based on this new 
community’s rules.

24  Kandó, A., Édes hazám, Isten veled! 8.
25  Kandó, a Hold véréből, 190.
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Among the photographs worth noting are ones of little mothers which 
show very well how naturally and instinctively they teach the girls (5- 
to 6-year-old “little mothers”) the role of mother in the society of the 
indigenous tribes.

“As the mothers have so much work to do, the 5- to 6-year-old girls are perfect 
little mothers. If their mothers are not home, the look after their younger 
siblings. The woman sometimes brings the children with her to the plantation. 
There the whole family is together, with the exception of the father. The mother 
collects the cassavas, afterward she sits in a shady place and breastfeeds the 
youngest while peeling the cassavas. When the long large roots are nice and 
white, she cuts them into small pieces. She is undisturbed in her work by the 
baby hanging from her breast. At dusk, she loads up the big, deep basket and 
fastens it to her forehead with wide, strong strips of bast fiber. Thus part of 
the weight of the heavy basket filled with cassavas is carried on her head as 
well as her back. Often a child still sits in her arms or hangs in a wide bast 
fiber or cotton sling tied to her shoulder. It sometimes happens that the older 
girl takes the nursing baby in a sling tailored to her own size. When they arrive 
at home, the mother cooks dinner and looks after the chileren. [...] Once I saw 
senora Senteno, the wife of Senteno. [...] The woman was very beautiful and 
kind. She had two children, of whom the oldest girl was about four years old. 
When I was with them, this little girl sat on the edge of the hammock and 
lulled her little brother, who was a couple of months old, to sleep. She sang 
some kind of lullaby as she rocked the baby in her arm. The rhythmic creaking 
of the hammock and the child’s voice, similar to a birdsong, was so beautiful, 
was such real music, that I, too, grew tired. The baby had already fallen asleep, 
but the little girl continued to sing. Perhaps it was a game to her, however for 
me it was not only one of the most beautiful experiences of the journey, but 
of my life.”26

In the exhibition photograph entitled From Santa Maria there appear 
a mother and her child in an idyllic natural environment. Their peaceful 
postures, their resting gazes in the green of the jungle could represent the 
harmony between nature and man, the happiness long lost to the modern 
world. They could be interpreted as an illustration of the 20th century 

“back to nature” movement.

26   Kandó, a Hold véréből, 193-194.
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The photos and photo albums presented in Tales of Ata place Ata Kandó 
among such great photographers of children as Marian Reismann, who, 
together with Emmi Pikler, produced a number of images of significance for 
pedagogical science, or Suzan Szász, whose albums defined photographs 
of children for generations.

Among foreign artists, Kandó’s photographs can be placed with those 
of Sally Mann (Immediate Family) picturing the day-to-day lives of her 
in children in an intimate manner, or those of refugee children taken by 
Sebastião Salgado in his series The Children: Refugees and Migrants. 
So many photographers have immortalized the nuances of children. 
Their artistic value and scientific embeddedness leave no doubt of the 
justification for photographs of children.

Zsófia Somogyi-Rohonczy, 
art historian, co-curator of Tales of Ata exhibition
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A kiállítás kísérőprogramjai

SZAKMAI BESZÉLGETÉS 
AZ ATA MESÉI CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁSHOZ 
2018. 04. 11.

A beszélgetés résztvevői olyan szmélyek voltak, akik Ata Kandóhoz kap-
csolódnak, személyes ismeretség vagy rokoni szálak révén. Akik beszélget-
tek: Csizek Gabriella kurátor, Újvári Bea grafikus-dizájner, Kandó Eszter 
családtag, Godefroid Benjamin (10 éves). A beszélgetés moderátora 
Somogyi- Rohonczy Zsófia művészettörténész volt.

GYERMEKI ÁLMOK, FELTÖREKVŐ GENERÁCIÓK
Galériatúra a Budapest Art Week szervezésében
2018. 04. 17. és 2018. 04.21.

A Budapest Art Week galériatúrát szervezett, amelynek a Deák17 Galéria 
is állomása volt. A látogatóknak az Ata meséi kiállításon Kaposi Dorka 
galériavezető tartott tárlatvezetést.

EGY ASSZONY AZ ŐSERDŐBE INDUL... 
Filmvetítés és beszélgetés az Ata meséi kiállításhoz kapcsolódóan
2018. 05. 11.

Az Ata meséi kiállításhoz kapcsolódóan a kuriózumnak számító, 1971-ben 
a Magyar Televízió által sugárzott Egy asszony az őserdőbe indul... című 
filmet vetítettük le. Ata Kandó hogyan került Venezuelába? Milyen fogad-
tatása volt és van Ata fotóinak az érintett térségben? – ilyen, és ehhez ha-
sonló kérdésekre kerestük a választ a filmvetítést követő beszélgetésen. 
A meghívott előadó Dr. Jancsó Katalin volt, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék egyetemi adjunktusa. 
A moderátor Somogyi- Rohonczy Zsófia művészettörténész volt.
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Events complementing the exhibition
 

PROFESSIONAL PANEL TALK ON THE EXHIBITION TALES OF ATA
April 11, 2018

Among the panel participants were ones with a direct personal connec-
tion to Ata Kandó, through either personal acquaintance or blood rela-
tion. The speakers were the curator Gabriella Csizek, the graphic design-
er Bea Újvári, and a member of Eszter Kandó’s family, the ten-year-old 
Godefroid Benjamin. The panel moderator was the art historian Zsófia 
Somogyi-Rohonczy.

CHILDHOOD DREAMS, EMERGING GENERATIONS 
Gallery tour organized for Budapest Art Week
April 17 and 21, 2018

Budapest Art Week organized a tour of galleries in which Deák17 Gallery 
was a stop. Gallery director Dorka Kaposi guided visitors through the ex-
hibition Tales of Ata.

“A WOMAN DEPARTS FOR THE JUNGLE…”  
Film screening and talk on the exhibition Tales of Ata
May 11, 2018

We screened the film “A Woman Departs for the Jungle…”, an item of pe-
culiar interest related to the exhibition broadcast on Hungarian public tel-
evision in 1971. In a talk after the film screening, we searched for answers 
to questions such as ‘How did Ata Kandó end up in Venezuela?’, ‘What was 
the local reception of Ata’s photographs like, then and today?’ among oth-
ers. We invited Katalin Jancsó, an associate professor in the Department 
of Hispanic Studies at the University of Szeged, to speak. The moderator 
was the art historian Zsófia Somogyi-Rohonczy.
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Az Ata meséi – Ata Kandó gyermekfotói a Deák17 Galériában kiállítás 
a Budapest Fotó Fesztivál és a Budapest Art Week keretében került megren-
dezésre. A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivállal és a Magyar Fotográfiai 
Múzeummal együttműködésben jött létre. 

The exhibition Tales of Ata - Ata Kando's Portraits at Deák17 Gallery was held 
during the programseries of Budapest Photo Festival and Budapest Art Week. 
The exhibition was organized in cooperation with Budapest Spring Festival 
and Hungarian Museum of Photography.
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