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ollandia tengerparti mûvészvárosában, Bergen-
ben, a holland Szentendrén, több magyar mûvész is
megfordult. A híres bergeni festôiskolában festett egy
ideig Czóbel Béla, s itt alkotott Góth Móric is. Ata
Kandó élt szerte a nagyvilágban: Magyarországon,
Franciaországban, Hollandiában, Amerikában, Ang-
liában, de igazi otthona mégiscsak Hollandia. Jelen-
leg egy bergeni idôsek otthonában lakik a 90. évéhez
közeledô világhírû fotómûvész.

A találkozó idôpontját telefonon beszéltük meg, s
mielôtt a telefont letettem volna, megkérdezte e-mail
címemet arra az esetre, ha netán valami közbejönne.
Bergenbe látogatván, mikor a portán érdeklôdtem Ata
Kandó lakása után, a portásnô Ata napi postáját a
kezembe nyomta. Ha már úgyis felmegyek hozzá, vi-
gyem magammal. A világ különbözô részébôl érkezô
kiállítási katalógusok, meghívók, levelek sokaságából
ítélve Ata Kandó még aktívan dolgozik. Mikor belép-
tem a lakásába, elsô kérdése az volt, hogy nem kérnék-e
egy kis lecsót, merthogy épp azt fôzött szomszédjának,
s maradt még belôle.

– Honnan ez az Ata Kandó név? Nyilván nem ez-
zel születtél.

– Persze hogy nem. Görög Etelka néven szü-
lettem Budapesten, 1913. szeptember 17-én.
Mikor elkezdtem beszélni, nem tudtam kimon-
dani a nevemet, s Etelka helyett „Atá”-t mond-
tam. Anyám pedagogizálva azt mondta, hogy
nem kell engem kijavítani, nevezzem csak ma-
gamat nyugodtan Atának. Így maradtam Ata.
Ehhez az is hozzájárult, hogy még kétéves sem
voltam, mikor író anyám, G. Beke Margit
megírta rólam az Ata könyvét, ami 1915-ben je-
lent meg a Singer és Wolfnernél. Mióta az esze-
met tudom, Ata vagyok, az Etelka megszólítás-
ra bizonyára oda sem fordítanám a fejem. Ami
pedig a Kandó nevet illeti, ez elsô férjem, Kan-
dó Gyula, a híres Kandó Kálmán unokaöccsé-
nek a neve. Hát ennyit a névrôl. 

– Izgalmas családba születtél. Magyarorszá-
gon talán többen ismerik a szüleid nevét, mint a
tiédet.

– Apám, Görög Imre, még Gussman néven
született. Gimnáziumi latin–magyar–történelem
szakos tanár volt. Épphogy megszülettem, ki-
tört az elsô világháború, apám orosz hadifog-
ságba került, és ott töltött öt évet. Közben re-
mekül megtanult oroszul, s Berezofkán, valahol
Oroszországban, majd a Szovjetunióban, vala-
mi isten háta mögötti településen orosz iskolá-
ban tanított gyerekeket írni-olvasni, s ezzel ke-
reste meg mindennapi kenyerét. Ötévi hadifog-
ság után hazatérve a gimnáziumban már nem
taníthatott történelmet, mivel a Horthy-rend-
szer megtiltotta, hogy a Szovjetunióban „esetle-
gesen megfertôzött” tanár valaha is történelmet
tanítson. Erre apám megsértôdött, otthagyta az
egész gimnáziumot, s elkezdett orosz klassziku-
sokat fordítani. Ismert Tolsztoj-, Dosztojevsz-
kij-fordító vált belôle. 

Anyám, Beke Margit, dr. Beke Manó lánya.
Nagyapám, Beke Manó, pápai pékinasból lett
világhírû matematikus, egyetemi tanár. Úgy tu-
dom, könyveibôl még ma is tanítanak az iskolá-
ban. Anyám ugyan nem fejezte be az egyetemet,
de intellektuális típus volt. Valamiképp belesze-
retett a skandináv irodalomba, elsôsorban Ib-
senbe. Megtanulta mind a három skandináv
nyelvet, a skandináv irodalom magyar fordítója
lett. Majd emellé megtanult még másik öt nyel-
vet. Mikor apám hazajött a hadifogságból, meg-
tanult tôle néhány hónap alatt oroszul is. Így
azután anyám élete végéig, egészen 98 éves ko-
ráig írt és fordított.

– És hogy lettél fotós? Abban az idôben még nem
készültek fotósnak az emberek.

– Eredetileg persze hogy nem fotósnak ké-
szültem, egy budapesti mûvészeti iskolában,
Bortnyik Sándornál alkalmazott mûvészetet ta-
nultam. Itt ismertem meg késôbbi elsô férjemet,
Kandó Gyula festôt. Ugyan vacilláltam a neme-
si tartású-viselkedésû festô és egy óbudai mun-
kásmozgalmi munkásfiú szerelme között, de a
mûvészlelkem végül is a festôt választotta.
1931-ben, 18 éves koromban hozzámentem

Sándor Anna

Ata Kandó
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Kandó Gyulához, s azután mûvészekhez illôen
azonnal Párizsba mentünk, ahol inkább nyomo-
rogtunk, mint mûvészkedtünk. Anyagi nehéz-
ségek miatt 1935-ben visszatértünk Budapest-
re, s ekkor fordultam a fotóhoz. Wachter Klára
fényképésznél tanultam, Reismann Mariann la-
borjában dolgoztam, ezt követôen Haár Fe-
rencnél dolgoztam-tanultam segédként, majd
pedig Pécsi Józsefnél vizsgázva szereztem meg
a fényképész-iparengedélyt. Most már fényké-
pészeti tudással felvértezve úgy éreztem, hogy
ismét nekiindulhatunk Párizsnak. 1938-ban fér-
jemmel újra megérkeztünk Párizsba, s Haár Fe-
rencnével fotómûtermet nyitottunk az Avenue
de l’Opérán. Épphogy kezdtek a dolgok jól
menni, mikor a németek 1940-ben bevonultak
Franciaországba, minket pedig kitoloncoltak.

– Hol és hogy vészelted át a háborút és Hitlert?

– Párizsból visszamentünk Magyarországra.
Itt született meg három gyermekem, 1941-ben
Tamás fiam, majd 1943-ban ikerlányaim, Júlia
és Magdolna. A nyilas idôkben zsidó származá-
som ellenére viszonylag biztonságban voltam,
hiszen létezett az „árja-párja” törvény. Mivel
férjem nem volt zsidó, ennek következtében én
meglehetôsen szabadon mozoghattam. Nem így
a szüleim és a nálam 13 évvel fiatalabb húgom,
akik bujkáltak. A viszonylag szabadabb mozgá-
somat zsidók mentésére használtam, lakásunk-
ban 14 zsidót bújtattam. Férjem még ennél is jó-
val többet tett: Kassánál Auschwitzba tartó vo-
natokat tartóztatott fel. Mindezekért jó fél
évszázaddal késôbb, 1999-ben Jeruzsálemben
megkaptam a „Világ Igaza” kitüntetést. 

Hitlert és a háborús tragédiákat közeli csalá-
dom ugyan megúszta, de utána történt az igazi

nagy tragédia: imádott húgom 1945-ben rálé-
pett egy aknára és felrobbant. 

– Hogy kerültél Hollandiába? Hogy lett belôled
holland fotómûvész?

– Igencsak kerülô úton. A második világhá-
ború után, 1947-ben férjemmel és három gyer-
mekemmel visszamentünk Párizsba. Szíven
ütött, mikor a Sorbonne pincéjében elrejtett
fényképzôgépemet nem találtam meg. E nélkül
nemigen tudtam a pénzkeresést elkezdeni. A
Párizsban élô, magyar származású Robert Capa
adott nekem egy fényképezôgépet, sôt beaján-
lott fotólaboránsnak a Magnumba. A Magnum
a párizsi fotókollektíva elôhívó laboratóriuma
volt. Itt, viszonylag kis pénzért, az akkor már
nagynevû fotósok: Cartier-Bresson, Werner
Bisschof, Robert Capa, Ernst Haas és mások
fotóit hívtuk elô. Ez úgy-ahogy elég volt lakbér-
re és kenyérre, de mivel férjem nem talált pénz-
kereseti lehetôséget, nem tudtunk ebbôl öten
megélni. 1949-ben férjem úgy döntött, hogy
visszamegy Pestre egzisztenciát teremteni, s az
elképzelése az volt, hogy ha a megélhetés meg-
van, akkor a család követi ôt. Közbejött azon-
ban a történelem a maga vasfüggönyével. Végül
is elváltunk. 

Nem sokkal késôbb a Magnumnál megismer-
kedtem egy nálam 10 évvel fiatalabb, 25 éves
holland fotográfussal, Ed van der Elskennel.
Szerelem, négyévi együttélés, majd házasság, s
1954-ben a három gyerekkel Hollandiába köl-

Perui inkák erôdje, 1965

Piaroa árva gyerek, Dél-Amerika, 1965
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töztünk. Férjem csak 13 évvel volt idôsebb a
fiamnál, ami késôbb konfliktusokhoz vezetett.
Nem ez volt a fô ok, de hamarosan elváltunk, s
én megint ott álltam egyedül egy idegen or-
szágban, három gyerekkel. Akkor ezt nem ta-
láltam olyan rémesnek, mint ahogy most utólag
hangzik.

– Akkor a fotós világkarriered Amszterdamban
kezdôdött?

– Mondhatni. Amszterdamban kezdôdött, de
nem annyira Hollandiához, mint inkább a nagy-
világhoz kötôdik. 

Kezdetben neves francia és holland divatcé-
geknek fotóztam. Olyannyira, hogy 1959-ben
elnyertem a Münchenben kiosztott „az év leg-
szebb divatfotója” pályázatán az Ezüst Díjat.

1956-ban, a magyar forradalom leverése utá-
ni napokban holland fotós barátnômmel, Vio-
lette Corneliusszal együtt Ausztriában, Bécs
környékén és a határmenti kisvárosokban ri-
portokat készítettünk a magyar menekültekrôl,
elsôsorban gyerekekrôl. A munkát szinte napok
alatt, lóhalálában végeztük, mert az errôl szóló
albumot már karácsonyra meg akartuk jelentet-
ni. A könyv teljes bevételét, az akkori negyed-
millió dollárt felajánlottuk a magyar menekült-
gyerekek megsegítésére. Ez akkor olyan hihe-
tetlenül magas honorárium volt, hogy a negyed-
millió dollárt szinte ki sem tudtuk mondani.
Ugyancsak gyerekekhez kötôdik az Álom az er-
dôben címû könyvem. Akármilyen szegények is
voltunk, arra mindig odafigyeltem, hogy a há-
rom gyerekkel minden évben elmenjünk vala-
hová vakációra. Ha másképp nem, hát anya és
három gyermeke autóstoppal. A gyerekeimmel

Ausztriában és Svájcban nyaraltunk, s ezt a
könyvet tulajdonképp ott, a nyaralás alatt, a há-
rom gyerekkel készítettem, a három gyerek a
könyv fôszereplôje. A könyv szövegét az akkor
14 éves Tamás fiam írta. Ezt a tulajdonképpeni
mesekönyvet manapság a gyûjtôk égre-földre
keresik, az ötvenes években azonban volt jó né-
hány olyan könyvesbolt, amelyik erkölcsi okok-
ból a könyvet nem árusította. Az akkori holland
mentalitás ugyanis a könyvben szereplô rövid-
nadrágos fiúkat még túl erotikusnak találta. 

Egyébként ebben az idôben ismerkedtem
meg az ugyancsak magyar származású fotóssal
és ugyancsak Amszterdamban lakó Besnyô
Évával, akivel a mai napig nagyon jó barátság-
ban vagyok.    

– Világhírt mégiscsak az Amazonas menti dzsun-
gellakó indiánok fotóival szereztél, nem?

– Hollandiában a megélhetés miatt elkezdtem
tanítani. Elôször egy középiskolában, majd az
Iparmûvészeti Akadémián. Sok, ma már ismert
holland fotós került ki a kezem közül. 

Még a divatfotós idôszakomból barátságba
kerültem egy Barbara nevû fotómodellel. Bar-
bara késôbb felesége lett egy Venezuelában élô,
indián származású építésznek, s Caracasba köl-

Gyerekeim, Tamás és Júlia a vonaton, 1948

Aymara indiánok az Andokban, 1965
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tözött. Barátságunk nem szakadt meg, és meg-
hívott magához azzal az ötlettel, hogy menjünk
együtt a dzsungel mélyébe fényképezni. Nai-
van, 1961-ben el is mentem Caracasba, s elin-
dultunk az ôserdôbe. De csak a dzsungel szélé-
hez értünk, az ôserdôbe természetesen mi így
ketten nem tudtunk behatolni. S nem igaz, hogy
a sors mit hoz: találkoztunk azzal az egyet-
lenegy emberrel, aki be tudott vinni minket a
dzsungelbe. Ez a szóban forgó személy egy
francia pap volt, aki a bennszülöttek segítségé-
vel egy kis repülôteret épített a dzsungel mélyén
gyógyszer és egyéb fontos dolgok szállítására.
Ez a pap évente egyszer járt azon a területen,
ahol mi találkoztunk vele. A kis repülôgépen
bevitt bennünket a dzsungel közepébe. Az itt
talált indián asszonyok még soha nem láttak fe-
hér nôt, merthogy ôk nem utazgatnak, úgyhogy
bizony be kellett bizonyítanunk nôi mivoltun-
kat. Ezután gyönyörû hónapok következtek.
Betekintettünk az indiánok életébe, s mindezt
persze megörökítettem. Nagyon nagy benyo-
mást tett rám, s tudtam, hogy ide hamarosan
visszatérek. Így is lett, 1965-ben néhány hónap-
ra ismételten visszatértem az Amazonas vidéké-
re. Igen, úgy gondolom, hogy fotós karrierem-
nek talán ez a legfontosabb szakasza. A dzsun-
gellakó indiántörzsek életérôl szóló képeimet a
világ több mint 60 városában állították ki, és
számos híres múzeumban, például a British
Museumban megtalálhatók.

– A magyar Ata bolygó hollandi lett?

– Valahogy így. Miután Magyarország és
Franciaország után viszonylag hosszú idôt, 28
évet töltöttem Hollandiában, már jóval a hatvan
felett, 1980-ban a kaliforniai Sacramentóba köl-
töztem, Tamás fiam közelébe. Közel 20 évet él-
tem Amerikában, majd ezt követôen lányomnál
laktam Angliában, Isle of Wight szigetén. Köz-
ben mindenütt dolgoztam, kiállítottam, publi-
káltam. 1991-ben megkaptam a „Pro Cultura
Hungarica” kitüntetést, 1998-ban a Nagy Imre-
díjat, majd pedig 1999-ben a Magyar Fotómû-
vészek Szövetsége Életmûdíját.   

Ata Kandó bolygó hollandisága itt még nem ért vé-
get. 2001-ben, 88 éves korában ismét országot változ-
tatott. Visszaköltözött Hollandiába, nem utolsósor-
ban azért, „mert itt jobban tudok dolgozni”. Népes
családjával azóta e-mailen keresztül tartja a kapcso-
latot. Tamás fia Kaliforniában, Magdolna lánya
Bostonban, Júlia pedig Spanyolországban, Andalú-
ziában él. Tamás a szociológia és a kriminológia pro-
fesszora, két lánya pedig végig tánccal foglalkozott.
Gyerekei anyanyelve a francia, bár tökéletesen be-
szélnek hollandul is. Ata velük franciául beszél és
e-mailezik. Öt unokájával már az angol a közös
nyelv, a két dédunokánál a nyelvkérdés még nem ak-
tuális. Hollandiából-Hollandiában ma is szervezi
kiállításait, s mindezt e-mailen keresztül, hollandul
intézi. Több mint 70 évvel ezelôtt hagyta el Magyaror-
szágot, de magyarságán mindezt nem érezni, még
csak nem is keresi a szavakat. Számos magyarorszá-
gi barátjával természetesen magyarul e-mailezik. Így
persze könnyû az elmét frissnek, a lelket pedig üdének
tartani. Magyar menekültek, 1956

Magyar menekültek, 1956


