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Abstract (Photographer Andrei Klein: the ﬁrst “capitalist” entrepreneur in Cluj city’s communist years)
Photographer, artist, and art collector, Holocaust survivor Andrei Klein was born in 1942 in the Mohyliv Camp (in today’s
Ukraine). He grew up in Romana and in 1970, he relocated to Israel. Following the political changes of 1990, he returned to
Romania. Andrei Klein started his career in the 1960s under the guidance of photography artist Dénes Szabó in a studio called
“Fotoﬁlm”, which was famous at the time in Cluj city. At the end of the 1960s, Andrei Klein began to do ﬁlm processing work in
the little shop “Foto” in Cluj under a speciﬁc business licence that was extremely rare in those times in Romania, which oﬀered
him a particular status similar to that of an entrepreneur.
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Rezumat (Primul capitalist clujean din perioada comunismului: fotograful Andrei Klein)
Colecţionar, artist fotograf, supravieţuitor al Holocaustului din România, Andrei Klein s-a născut în lagărul de la Moghilev
în anul 1942. După copilăria și tinereţea petrecute la Cluj, în 1970 se mută în Israel, dar schimbările politice din 1990 îl aduc
înapoi în România. Cariera de fotograf a lui Andrei Klein desfășurată atât în România cât și în Israel începe în anii 1960 în
celebrul studio clujean Fotoﬁ lm, condus la acea vreme de renumitul artist Dénes Szabó. La sfârșitul anilor ’60 Andrei Klein începe
să lucreze într-o formulă unică la acea vreme care îi oferă un oarecare statut de „mic întreprinzător”, în cadrul laboratorului său
de la magazinul Foto din Cluj, unde realizează prelucrări fotograﬁce.
Cuvinte cheie Holocaust, Moghilev, fotograﬁe, artist fotograf, laborator foto, mandatar, întreprinzători în comunism,
Dénes Szabó, Fotoﬁ lm Cluj

Klein Ernő és Berla Rozália 1940 szeptemberében, a második bécsi döntést
követően döntenek úgy, hogy élnek a határmódosítással megengedett lakosságcsere lehetőségével, maguk mögött hagyják a magyar adminisztráció kezébe viszszatérő Kolozsvárt, és Bukarestbe költöznek. Teszik mindezt annak ellenére, hogy
már Erdélyben is jó ideje hírét vették a román fővárosban működő legionáriusok
mozgalmának, amellyel aztán Bukarestbe érkezve személyesen is szembesülnek. A
zsidóellenes akciók sokaságának szörnyűségei – gyilkosságok, zsinagógaégetés, a
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băneasai erdőben végrehajtott kivégzések – elől, a békésebb élet reményében, Klein
Ernő barátjának szülővárosába, a moldovai Dornavátrába (Vatra Dornei) vonulnak vissza. Habár a zsidóüldözés Moldovában sem ismeretlen jelenség, bíznak abban, hogy a Bukarestben tapasztalt problémák és az antiszemitizmus nem eresztett
gyökeret a vidéki kisvárosban. Sőt, reményeik szerint, kis szerencsével munkába
is állhatnak. Sorsukat azonban itt sem kerülhetik el: az Antonescu-rezsim hadserege több mint négyezer zsidóval együtt Transznisztriába deportálja őket. Hosszú
gyalogmenetben érkeznek a mai ukrán–moldvai határ közelében fekvő MogilevPodolszkij városába. Berla Rozália, aki hét évet várt arra, hogy teherbe essen, az
utat állapotosan teszi meg, és 1942. április 1-jén a mogilevi gettó falai között szüli meg át, Klein Andreit. Innen indul a rendhagyó körülmények között világra
jött gyermek élete, amely a háborút követő években Kolozsváron folytatódik, majd
1970-ben, a Ceaușescu-rezsim és a zsidó állam közötti megállapodás következtében
évtizedekre Izraelbe tevődik át. Klein Andrei a romániai rendszerváltás után hazatér gyermekkora és atal évei városába, és sikeres fotótechnikai vállalkozásának
elindulását követően feleségével együtt repatriálnak.
Fotós sorozatunk új részében annak a személynek az életútját idézzük fel, aki
a kolozsvári (és nemcsak) fotóamatőr mozgalom történetének áttekintése során
megkerülhetetlen. Tesszük ezt elsősorban nem fotóművészeti tevékenysége, hanem
feleségével, Alizával együtt, a hatvanas években kirobbanó hazai fotóamatőrizmus
működése érdekében kifejtett háttérmunkája okán. A kor legnevesebb hazai fényképészek egyikének, Szabó Dénesnek a laborjában eltöltött tanulóidőszakot követően Klein Andrei a véletlen következtében válik a kincses város egyetlen, előhívásokat is végző fotós üzletének működtetőjévé. Új hazájában, Izraelben sem fordít
hátat ennek a szakmának; kitartó munkával, Netánja városában futtatja fel a Klein
család vállalkozását. Ugyanez a vállalkozószellem, amely honvággyal vegyül, vezérli haza. Az 1989-es rendszerváltást követően Kolozsváron nyitja meg ezúttal a
saját tulajdonát képző fotó- és optika üzletét. Klein Andrei gyűjtő: újság, képeslap
és mindenféle ritkaságszámba menő tárgy alkotja több ezer tételes gyűjteményét,
amelyből szívesen válogat a kolozsvári közönség számára rendezett tárlatok alkalmával. Szintén gyűjteményében található a rokonság kiterjedt levelezése, amelynek
alapján előbb román, majd magyar nyelven írja meg szülei deportálásának, valamint a család történetének több generáción átívelő történetét.1 Az alábbi visszatekintés során a hangsúly a mogilevi gettóban született négy gyermek2 egyikének a
kisebbségi létben gyökerező életútja mellett a világhoz való viszonyulásáról egyes
szám első személyben megfogalmazott gondolataira helyeződik át. Klein Andrei
esetében a különböző vállalkozások és az életre szóló gyűjtőszenvedély mellett a
fényképezés mint alkotói folyamat háttérbe szorul, mégis életének tagadhatatlanul
származása és a fotográ ával kapcsolatos karrierjének kettősége képez jól meghatározott keretet.
A múlt század zsidóüldözései kapcsán rendre felmerülő kérdés, hogy a felszabadulást követően hogyan lehet visszailleszkedni abba a társadalomba, amely
az izraelita közösségét kilöki magából, vagy amelynek tagjai a hon társaik megsemmisítésére irányuló hatósági intézkedések sorát passzívan nézik végig. Korábbi
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munkáimban is kerestem erre a választ, hiszen a buchenwaldi fogollyal, Nussbaum
Lászlóval készült portré-dokumentum lmem központi kérdése ugyanez volt,3
ahogy a Medok 2019/4-es számában, a dörnhaui lágerből szabaduló Erdélyi Lajossal folytatott beszélgetés során erről is kérdeztem az idős fotóművészt.4 Klein Andrei
születésének körülménye egymagában is cáfolata a Romániában időnként fel-felhangosodó holokauszttagadásnak. Ilyen módon természetes, hogy a múltba nézést
az életképeit tartalmazó képzeletbeli fotóalbum oldalait lapozva annak első lapjain
található, a szülőhelyet, a mogilevi tábort maga mögött hagyó anya és gyereke hazatérésének történetét őrző képpel kezdjük. Előbbi valóban hazatér, de miről beszélünk a gyermek esetében? A vissza- vagy a beilleszkedés története lenne az övé?
Egyesek szemében szálka
1944-ben, a mogilevi láger felszabadulását követően, édesapámat „önkéntesen” sorozták be a szovjet hadseregbe, és a többi deportálttal, akik aránylag jó
egészségügyi állapotban voltak, együtt vitték tovább a frontra – persze nem fegyverrel harcolni, hanem vasúti és útjavító munkára. Abban reménykedve, hogy
miután lágerből szabadult, a hadsereg kötelékéből rövidesen el fogják engedni,
Csernovicban vártunk rá, édesanyám ott értesült arról, hogy mik történtek távozásuk óta Erdélyben. Mivel az egész család Kolozsváron maradt, rettentően
aggódott, ezért katonai postán üzent édesapámnak, nem tud Bukovinában várni
tovább rá, ketten haza fogunk térni. 1945-ben, miután Kolozsvárra érkeztünk,
és óvodába adtak, mondhatom, hogy újjászülettem: ekkor még csak oroszul és
jiddisül tudtam, románul és magyarul már itt tanultam meg. Első emlékeim is
itt kezdődnek: közeledett május 1., amit méltóan meg kellett ünnepelni a kisebb
gyermekeknek is, így, miután összegyűjtöttek minket az óvoda udvarán – lágergyermekként mégiscsak különös voltam – én kaptam kézbe a zászlót, amit az
ünnepségen büszkén vittem, a sor élére állva.
Saját emlékeim a lágerről vagy a visszatérésről nincsenek, a szüleim sem nagyon beszéltek róla. Elég sok idő telt el ahhoz is, hogy rájöjjek, más vagyok, mint
a környezetem. Zsidó vagyok. Kolozsváron majdhogynem szemben laktunk a
Horea úti zsinagógával. Habár a szüleim eltávolodtak a vallástól, és nem is részesítettek vallásos nevelésben, gyermekként mégis rendszeresen eljártam oda. Nem
zsidóztak le sem tanárok, sem kollégák, sem szomszédok. Nem éreztették velem
soha – illetve nem mondhatom, hogy soha, mert felnőtt koromban mégis volt egy
esetem –, de úgy nevelkedtem, mint bármelyik gyermek. Nagyon élénk kölyök
voltam, mondhatni amolyan „vezető tekergő”, de elfogadtak, és én is elfogadtam
a társadalmat úgy, ahogy van. Már házas ember voltam, amikor első alkalommal
sikerült valakinek származásom miatt bántania. Életemben először szembesültem azzal, hogy egyesek szemében szálka vagyok. Később az új hazámban minden megváltozott, mondhatom, hogy Izraelbe költözve ébredtem rá a valóságra.
Gyökeresen változott meg a gondolkodásom, az érdeklődésem az élettel és a múlttal kapcsolatban egyaránt.
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Ide küldtek, hogy szakmát tanuljak
Még gyermek voltam, amikor 1955-ben édesanyám meghalt. Tanulni nem
akartam, dolgozni szerettem volna, hiába győzködtek édesapám és a rokonok,
hajthatatlan voltam. Apám úgy döntött, ha a gyermek azt akarja… Azt mondta, „tanulj, am, esztergályos szakmát, azzal bárhol a világon, még a jég hátán is
meg tudsz élni.” Egy esetet szeretnék felidézni, ami jellemző az akkori életemre: a 9. számú Építőipari Vállalat Mechanikai Műhelyeihez (Întreprinderea nr.
9 Construcții, Atelierele Mecanice) vettek fel – ahol nagybátyám, Berla Márton,
életben maradt buchenwaldi fogoly volt a munkafőnök –, hogy esztergályost képezzenek belőlem. De a ruhámra tapadt mocsok és olaj nem tetszett, éreztem,
ez nem nekem való. Jeleztem édesapámnak, nem akarok esztergálni, fényképezni szeretek, fényképész akarok lenni. Az 1958-as évről beszélünk, volt is egy kis
fényképezőgépem akkoriban. Apám viszont meginghatatlan volt: „nem, am, te
akartál dolgozni, tanulj és dolgozz!” Én, aki korábban is sok csintalanságot követtem el, reggel, a műhelybe érve az esztergapadot beindítottam, majd azonnal az
öltözőbe mentem – ahol nagy vasszekrények voltak –, kabátot tettem a fejem alá,
és miután órák hosszat kerestek, úgy találtak rám, ahogy a szekrényben békésen
aludtam. Hogy végül az az ember lettem, aki vagyok, két dolognak köszönhetem:
először is megismertem a feleségemet, aki abszolút megváltoztatta az életemet;
a második, hogy sikerült kis időre a kolozsvári magyar színházban, a kárpitos
segédeként alkalmazásba kerülnöm. Olyan periódusról beszélünk, ami rövidsége
okán talán nem is szerepel a munkakönyvemben; miután az egyik turné alkalmával egy díszletdarab fejemre esett, és megsérültem, végre elérkezett a pillanat,
hogy édesapám a további tiltástól eltekintsen: ha a a fényképész akar lenni, hát
legyen! Felvettek a Deservirea (Ellátás) Szövetkezetbe, már 1962-ről beszélünk, és
a Foto lm nevű üzlet stúdiójába osztottak be, ahol egy nagydarab, szimpatikus
ember fogadott. Érkezésemkor csupán annyit kérdett, hogy miért jöttem. „Ide
küldtek, hogy szakmát tanuljak.” „Gyere, am, mutassam meg, hol a seprű, fogj
neki, így tanulják a szakmát, söpörj szépen ki” – felelte. Így kezdtem, ez volt az első
lépésem, utána szárítottam képeket, pakoltam dobozokat, ilyen jellegű dolgokat
csináltam, majd egy adott pillanatban azt mondtam a főnökömnek, aki nem más,
mint Szabó Dénes, 5 Kolozsvár egyik híres fényképésze volt, hogy „Dénes bácsi,
fényképész akarok lenni, nem takarítónő…” „Jó, majd holnaptól bejössz velem
a sötétkamrába!” Maga mellé vett, de ekkor sem engedett fényképezni: vittem a
re ektort, cipeltem az állványt, a fényképezőgépet, segítettem beállítani ezeket,
de mindig ő fényképezett.
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Klein Andrei retusál, Foto lm labor, Kolozsvár, 1962.
Első kapitalista a kommunizmusban, Kolozsváron
Mivel édesapám szeretett fotózni, atalon fényképezőgéphez jutottam, és
igazi amatőr módjára, válogatás nélkül készítettem bármilyen témában képeket.
Attól kezdődően, hogy sikeresen kvali káltam a Foto lmhez, már jobban vonzódtam a művészfotóhoz, habár meggondolatlanul – 1964-ben, két évvel a kvalikálásom után, miután a zetéssel nem voltam megelégedve, kaptam a kínálkozó
alkalmon, és a Babeș-Bolyai Cine carehoz6 igazoltam át. Ez dupla zetéssel és terepmunkák nélküli kötelezettséggel járt. Azelőtt, a Deservirea Szövetkezetnél sok
önkéntes munkát végeztem terepen, számtalanszor kaptunk utasítást, hogy például szombat-vasárnap a közeli Kolozsra kell menni személyazonossági képeket
készíteni; az ilyen és ehhez hasonló feladatokat nem lehetett visszautasítani. Ez
a típusú munka – amelyen „önkéntesen” vettem részt – annyiban mégis élmény
volt, hogy amellett, hogy az akkori idők divatjának megfelelően nem köteleztek
a hétvégi önkéntes mezőgazdasági munkára, megismertem a falvak, a falusi emberek életét, mindez nekem, a városinak nagyon érdekesnek tűnt, jól éreztem közöttük magam.
Visszatérve, a Babeș-Bolyai Cine carenél technikai fotót tanultam, különböző eseményeket fényképeztünk és lmeztünk az egyetemnek. Utóbbi esetében
csak a lmezőgépet meg a re ektorokat segítettem hordani, ugyanakkor egy
nagyon kellemes része is volt ennek a munkának, például, amikor etnográfusok
társaságában a hegyekbe küldtek dolgozni. Tehát egy csoport alakult, sofőr, etnográfus és én, a fényképész, együtt mentünk falura, falusi életet fényképezni, adatokat gyűjteni. Főleg hegyvidéken nagy élmény volt az. A Cine care után rengeteg
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tájképet fényképeztem, és diapozitíveket is készítettem. A mai fényképészek talán
kinevetnek, de a diapozitíveket Smena 8-as géppel fényképeztem. Annyira imádtam a fényképet, hogy amikor kirándulni mentem, általában 4-5 fényképezőgép
lógott a nyakamban. Bekapcsolódtam a Romániai Fotóművészek Szövetségének,
az AAFR-nek (Asociația Artiștilor Fotogra din România) Albini Iuliu7 által vezetett kolozsvári szervezetébe, rajtuk keresztül kiállításokon vettem részt. Nem
voltam szerves tagja a szövetségnek, már olyan szempontból, hogy gyűléseikre,
tevékenységeikre nem jártam el, de ha kiállítást szerveztek, azon általában részt
vettem. 1964-ben 3. díjat nyertem.
A feleségem 14 éves korától kereskedelmi iskolába járt, úgy adódott, hogy
ennek keretében a fotószakot tanulta. Abban az időben Kolozsváron, a mostani
Ferdinand király úton, a posta melletti épület sarkán volt a Foto-Sport-Muzica
nevű üzlet. Aliza ott tanulta a szakmát, és ott ismertem meg: mint fotóamatőr kerültem kapcsolatba vele. Amikor a Foto-Sport-Muzica különvált, három üzlet jött
létre. A fotóüzlet, ahol fényképezőgépeket, fotóanyagokat árultak, a Deservirea
Szövetkezet fotóstúdiója mellé költözött, ICS Metalo-Chimice: Magazinul Foto
néven működött tovább, és ennek az üzletnek lett a feleségem a főnöke. Fontos
állomás ez az életünkben, nemcsak a feleségem révén, hanem szakmai fejlődésem
szempontjából is megkerülhetetlen, talán sokan emlékeznek rá, de senkinek sem
annyira fontos, hogy felidézze, mint nekem. 1969-ben történt az, ami miatt ma
úgy tekintek magamra, mint az első kapitalistára a kommunizmusban, Kolozsváron. Miért?

Klein Aliza, Foto-Sport-Muzica üzlet, Kolozsvár, 1960.
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Tudni kell, hogy ennek a fotóüzletnek óriási bevételei voltak. Abban az időben az egyedüli fotós szaküzlet volt Kolozsváron, legközelebb még volt egy Tordán, amelyik szintén ebből az üzletből kapta az anyagot. Speciális üzlet volt, olyan
értelemben, hogy kellett a szaktudás. Az amatőrnek meg kellett magyarázni, mi
is az, hogyan is működik a fényképezőgép, stb. Pezsgő fotóamatőr élet volt akkoriban. Túlzás nélkül, kevés család volt, ahol ne legyen egy fényképezőgép, és
amelyik a lmjeit a fürdőszobában improvizált laborjában ne maga hívta volna elő. Az üzletnek tehát kiváló forgalma volt. A feleségem megbetegedett, de
egy főnököt, aki annyi éven keresztül vezette az üzletet, nem volt könnyű egyik
napról a másikra helyettesíteni. Amikor Aliza kórházba került, nem lehetett leltárt végezni. Akkoriban, ha elment az üzletvezető, összejött egy bizottság, amely
leltárt készített. Lehet, hogy itt így jártak volna el, ha az üzletnek nem lett volna
ilyen sajátos pro lja. Az igazgató, aki ismert, és tudta, hogy fényképész vagyok,
behívott, és közölte, mivel szakmám a fényképészet, és a feleségem az üzletvezető, úgy gondolja, kézenfekvő választás vagyok, abban az értelemben, hogy Aliza
gyógyulásáig leltár nélkül átvehetem az üzletet. Szabadkoztam, nem vagyok kereskedő. Zárójel: rossz tanuló is voltam, számtanból sem jeleskedtem, de az igazgató kitartott az elképzelése mellett. Visszautasítottam, hazamentem, és gondolkodtam, majd született egy kiváló ötletem. Éspedig: abban az időben jött ki egy
úgynevezett mandatar8 törvény, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy azok az
állami vállalatok, amelyeknek egyik üzlete nem ment jól, azokat bizonyos évi x
összeg ellenében magánszemélyeknek bérbe adhatták, azzal a feltétellel, hogy az
tovább viszi az üzlet pro ljának megfelelően, ellenben beszámolási kötelezettség
terhe nélkül (a mi esetünkben a nyersanyag beszerzése, hogyan készíted, mennyit
keresel, stb.).

Klein Aliza, Foto-Sport-Muzica üzlet, Kolozsvár, 1960.
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Említettem, óriási amatőr fotós élet volt, de azoknak a kliensek, akik a szövetkezeti fotósokkal végeztették a labormunkát, sokat kellett várniuk a 10-30
nap közötti határidővel előhívott lmekre, hiszen azok a stúdiómunkájuk miatt kevésbé voltak érdekeltek az amatőrök kiszolgálásában. Az ötletem egyszerű
volt: amíg a feleségem meggyógyul, átveszem az üzletet, majd utána az említett
„mandatar” formában kapok egy helyet a raktárban, ahol labort működtetek. A
tervem annyi volt, hogy vállalom, hogy 24 óra alatt kiadom a rám bízott előhívásokat. Készítettem egy postaládát, mellé az ajtóra ki volt írva, „aki reggel tíz óráig
bedobja a lmjét, az másnap délután előhívva megkapja.” Ha képeket is akar, írja
oda, milyen méretben óhajtja. Azért mondom, hogy úgy érzem, az első kapitalista voltam, mert előtte ilyent mások nem tettek. Az ötlet nekem sem a levegőből
jött, rokonokkal folytatott levelezésekből tudtam, hogy ilyen gyors előhívásokat
vállalnak külföldön. Az üzlet nagyon jól ment, miután a feleségem visszatért, beindítottuk a labort, a cég vezetősége teljesen meg volt elégedve – a gyors előhívás
hirtelen megemelte az üzlet forgalmát. Miért? Ha egy nap alatt kiadtam az előhívott lmet, az illető még aznap, esetleg másnap vásárolt papírt, vegyszert vagy
újabb lmet. Óriásira nőtt a forgalom, de 1970-ben felmondtunk, elhagytuk az
országot, és Izraelben telepedtünk le. Ami az üzletet illeti – a munkakönyvem
igazolja –, novemberben utaztunk el Kolozsvárról, a munkakönyvemet egy nappal azelőtt zárták le, tehát utolsó napig engedték, hogy dolgozzak. Az üzletet a
feleségem egyik segédje, egy atal fotóamatőr vette át, aki egy ideig folytatta az
általunk elkezdett tevékenységet, ma úgy emlékszem rá, hogy a munkánkból és
a klientúrából egyaránt csúfot űzött, egy év sem telt el, és a vállalkozás bezárt.
Ezzel kapcsolatban – habár nem tartozik a fotóhoz – fontos megemlíteni, hogy
Kolozsváron különböző vendéglők, pl. a Katonavendéglő a Primăverii mellett, a
Paszuly- és a Káposztás vendéglő, a főtéri Lactate ebben a „mandatar” formában
működtek, és kivétel nélkül mind az élvonalba kerültek, kiváló üzletekké váltak.
Sor volt, hogy leülhess, sor volt, hogy vásárolhass bennük.

Klein Aliza a főtéri Fotó üzletben, Kolozsvár, 1962.
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Itt nem voltam szabad, azt kellett tennem, amit mondtak nekem
Már évekkel korábban beszéltük Alizával, hogy el kéne hagynunk az országot, de azokban az időkben ez nem volt lehetséges. Majd elérkezett 1969, amikor
Nicolae Ceaușescu egyezményt kötött Izraellel és az Amerikai Egyesült Államokkal, aminek értelmében Románia minden zsidó állampolgáráért, akit kiengedett
Izraelbe, minimum ötszáz dolláros jutalékot kapott.9 Erről nem tudtunk, viszont
végre lehetőségünk akadt feliratkozni, majd kitelepedni Izraelbe. Itt fel kell idéznem egy érdekes esetet: jóval korábban, még előző évben a milícián feliratkozási
lehetőséget kértünk kiutazáshoz. Egy magas rangú tiszt fogadott, aki arra a kérésünkre, hogy családegyesítés címén szeretnénk Izraelbe költözni, a szüleink felől
érdeklődött. Amikor azt feleltük, hogy ők is itt vannak Romániában, dühösen
kergetett el: „Hogy? A szüleitek itt vannak, és családot akartok egyesíteni? Mars
ki innen!” Megszégyenülve távoztunk, és 1969-ben, amikor visszatértünk, nem
voltunk meglepődve, de furcsa volt: ugyanaz a tiszt fogadott, bár nem ismert fel.
„Ki szeretnénk menni Izraelbe” – mondtam félve. „Miért?” „Ott vannak a rokonaink, és úgy gondoltuk, hogy kimennénk.” „Szülei hol vannak?” Na, ekkor
megszorítottam a feleségem kezét, ennyi volt, következik a mars ki, de mégsem.
Mondom, „szüleink itt vannak.” „Hát ők miért nem jönnek? Jöjjenek, hogy iratkozzanak ők is fel!” Ennyi a mese, kilenc hónapra rá megkaptuk az útlevelet, és
1970 novemberében kiköltöztünk Izraelbe. Itt a válasz tulajdonképpen arra is,
amiről már beszéltünk. Nem volt bennem keserűség azzal kapcsolatban, ami történt. Nem volt bennem sem harag, sem gyűlölet. Itt nevelkedtem fel. Olyan volt az
életem, amilyen. Tanultam, amit tanultam. Itt voltak a barátaim, sok rokonom élt
akkor Kolozsváron. Szerettem Kolozsvárt, és mégis elhagytam, de nem úgy, mint
sokan mások, akik azt mondták, elmentem, és vissza sem akarok nézni. Visszavágytam. Elmenetelemnek tulajdonképpen egyetlen oka volt, és igaz, hogy családi kapcsolat okán mentem, de egyedüli dolog, ami elvitt, az a szabadság iránti
vágy volt. Itt nem voltam szabad, itt azt kellett tennem, amit mondtak. Ez nem
volt nekem való. És 1970-ben, természetesen, kaptam az alkalmon, hogy családommal szabad országban élhessünk tovább.
November 30-án, anyagi alap nélkül, mindössze hetvenkilós csomaggal
érkeztünk meg új hazánkba. Az Izraelbe érkező ún. új olét10 az állam különböző formákban segítette, de az egzisztenciateremtés a nyelvtanulás kárára ment.
Édesapám egy évvel korábban járt Izraelben, és tudva arról, hogy szándékunkban
áll kiköltözni, érdeklődött a lehetőségeinkről. Hazatérve arról számolt be, hogy
szakmánkban semmi esélyünk sem lesz dolgozni, tehát Aliza mint kereskedő, én
pedig mint fényképész, nem tudunk érvényesülni. Nagyon zavart, és mivel igyekeztem független lenni, nem akartam a rokonaimat igénybe venni, már a legelején a nyelviskolában is azon járt az eszem, hogy a tanulás helyett dolgozni menjek,
hogy pénzt kell keresnem. Első munkahelyem a hathónapos nyelviskola felénél
akadt, tulajdonképpen emiatt maradtam ki a tanulásból. Egy tel-avivi fényképészhez kerültem, aki értékelve a stúdió- és laborismereteimet, a próbaidőszak
után jó zetést kínált. A gond ott volt, hogy ez a munkahely messze volt tőlünk,
korán kellett kelnem, utaznom harminc kilométert oda, munka után fáradtan
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haza, nehéz volt, ugyanakkor elégedett voltam. Netánján, ahol laktunk, továbbra
is kerestem a munkát, végigjártam az összes fényképészetet, amíg az egyik nagy
stúdió főnöke felvett a laborjába. Óriási forgalma volt, rengeteg munka volt: stúdióban igazolványképek készítése, amatőr képek kidolgozása; alkalmazáskor azt
mondta, „itt van, Andrei, a kulcs a hátsó bejárathoz, akkor jössz és akkor mész,
amikor kedved tartja, mindössze egy dolgot várok tőled, amikor megérkezek reggel, az elvégzett munka legyen a lépcsőre kitéve.” Gondoltam, utolért a szerencse,
ez a jó munkahely, de annyi munkám volt, hogy reggel 7-8 órától késő estig dolgoznom kellett. Fizetésről – hasonlóan a tel-avivihoz – hatszáz lírában egyeztünk
meg. Az első elszámolásnál kezembe adott négyszáz lírát. Mondtam, nem előlegről, hanem zetésről volt szó. Vitába keveredtünk: keserű hangon kérdeztem,
hogy képzeli ezt? Otthagytam érte a hatszáz lírás zetést! Mindenfélét mondott,
hogy oda folyton utaznom kellett, amúgy is fel kell mérnie, mire vagyok képes;
felbosszantott: megfogtam a négyszáz lírát – én, aki alig vártam, hogy pénzhez
jussak a család részére – és az arcába csaptam, majd elrohantam az üzletből. Utánam futott, megölelt, „Andrei, gyere vissza! Vicceltem!” Nagy szükségem volt a
pénzre, így visszamentem. Megkaptam a hatszáz lírát, és kaptam még ötvenet
mellé útiköltségre. Így kezdődött tulajdonképpen egy barátság, mert végül is barátok lettünk.
Ahogy Kolozsváron, itt is támadt egy ötletem. Látva, hogy mennyi munkája
van, amatőr fotósok milyen nagy számban hívatnak elő nála és más fényképészeteknél egyaránt, otthon az egyik szobát laboratóriummá alakítottam át, majd
naponta vettem el lmeket az üzletekből, amelyeket még aznap előhívva vissza is
szállítottam, hogy másnapra tudják a klienseknek kiadni. Persze, nagyon keveset kaptam a jövedelemből, mondjuk háromszorosát keresték annak, amit nekem
zettek, de ez egy első lépés volt, amit elég hosszú ideig műveltem, és fejlődtem,
már olyan szempontból, hogy más városokból, 30-35 kilométer távolságból hoztam munkákat, végül összesen hetven üzletnek dolgoztam ki a fekete-fehér amatőr munkákat.
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Az első fotólabor otthon, Izrael, 1971.
Ekkor már elérkezett annak az ideje, hogy béreljek egy helységet, otthon
ugyanis képtelen voltam ezt a munkát elvégezni. A feleségem első pillanattól a
segítségemre volt: gyárban dolgozott mint ruharaktáros, munka után segített nekem, ami a legtöbb esetben abból állt, hogy ő volt a szállító. Ő vitte a munkát, és
ő hozta az új anyagot. A kis am, miután a leckét befejezte, szárította a képeket, az
egész család dolgozott, így tudtunk fejlődni. A következő lépés az üzletnyitás volt;
a laborról lemondtunk, olyan szempontból, hogy lemondtunk a nagybani képelőhívásokról, már megvolt a saját üzletünk, árultunk fotógépeket, papírt, amit kell,
és Izraelben bizonyíthatóan a második voltam, aki úgynevezett Minilabot vett,
ez egy olyan gép, amivel automatikusan lehet feldolgozni színes képeket, ezáltal
az üzlet is nagyot fejlődött. Volt egy kis, primitíven berendezett stúdióm, mert a
jövedelmet nem a stúdió, hanem a labormunka és az eladás hozta. Nagyjából tíz
év telt el az odaérkezésünktől, hogy földet érezzek a lábam alatt. Hogy ne kelljen
annyit futnom, ne legyen gond, hogy miből zetem a számlákat, hogy nyugodtabb életem legyen. Tíz év kellett ehhez.
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A Photo Andy 1973-ban.
Nem zetek a „nem-munkáért”
1989-ben daganatot fedeztek fel a tüdőmön, azonnali műtétre kórházba
utaltak. Este, ahogy a másnapi operációra előkészítve a folyosón sétáltam, a kis
ebédlőből kiszűrődő televízió hangjára lettem gyelmes. Hogy mit látok? Románia forrong. A másnapi operációt elutasítottam, tudva, hogy a am Kolozsváron,
az orvosi egyetemen van. 1990 elején, a forradalom után, a amnak sikerült hazajönni, én meg egy nagyon nehéz műtéten voltam túl. Orvosaim azt mondták,
legalább egy évig nem fogok tudni semmit sem csinálni. Nem volt türelmem sem
a kórházban, sem otthon ülni, úgyhogy Alizával naponta bevitettem magam az
üzletbe, ahol csak ültem, hiszen mozogni sem tudtam; gondolkodtam, és újra támadt egy ötletem, szóltam a feleségemnek: „még egyszer próbálnék valamit az
életben. Szeretnék Romániába menni, vállalkozni.” Aliza beleegyezett, hogy a
spórolt családi pénzből kockáztassak és befektessek Romániában. Nem tudtam,
hogy lesz, de éreztem, a forradalom után van egy nagy lehetőség. 1991-ben megalakítottam Kolozsváron a KAJO import céget, aminek a fő pro lja a fotó volt,
mi képviseltük az AGFÁ-t, én voltam az importőr, de az izraeli AGFA cégen keresztül, a német cég hozzájárulásával: beleegyeztek, hogy az izraeliek legyenek a
szállítóim, és hogy saját felelőségemre befektessek Romániában. Éreztem, hogy
csak az import nem elég, ekkor kezdtem üzleteket nyitni, az első a kolozsvári
Central áruházban volt, ahová rögtön egy minilaboratóriumot hoztam, mondhatom, itt nem a második, hanem az első voltam; majd ilyen minilaboratóriumokat
szállítottam másoknak is, vagy adtam bérbe különböző városokba. Nagyon sok
kolozsvári fényképésszel annyi sok év után találkoztam újra. Majd a feleségemnek, lévén látszerész kvali kálása is, a Centrallal szemben nyitottunk egy fotó- és
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optikaüzletet, végül 2006-ban úgy éreztem, hogy a vállalkozást be kell zárni. Először csak felfüggesztettem a tevékenységet, de kormányunk adót szabott a nemmunkára; aki nem működött, az is kellett havonta egy x összeget zessen, úgy
döntöttem, nem zetek a „nem-munkáért”, így bezártam az üzletet, és nyugdíjba
vonultam.

A kolozsvári KAJO üzletben, 1991.
Vannak képek, amelyek beszélnek hozzád
Az évek folyamán a fényképészet sajnos – meglátásom szerint, mint egoista fotográfus mondom ezt – rossz irányba fejlődött. Állítom, hogy a klasszikus,
fekete-fehér fényképek voltak az igaziak. Úgy gondolom, hogy ma is, akik feketefehéret fotóznak, azok igazi, míg a többiek „csak szép” képeket készítenek. Sajnálom, és még egy dolgot sajnálok: hogy híres fotográfusok, köztük kolozsváriak
is, eltávolodtak a klasszikus fényképtől, és rátértek a fantázia- – így nevezem, lehet, hogy nem ez a neve ‒, a fantáziafotókra. Montázs mindig volt, Szabó Dénes
például művészi szinten művelte azt. Beszélhetek a kémiai retusról, amit legtöbb
esetben alkalmazott: eltörölni azokat a szürkeségeket, amiből látni lehetett volna, hogy a fénykép tulajdonképpen két vagy három képből áll össze. Ma, amikor
híres fényképészek munkáit látom, azt tudom mondani – és ismétlem, sajnálom
–, lehet, hogy művész-, de nem fotóművészmunka. A régi fotósok az igazi fotósok, nem tartozom közéjük, csak tanítványa vagyok az egyiknek. A régi fotóban
két dolog volt, ami mára eltűnt, pontosan az elektronikai fejlődés okán: meglátás
és világítás. Nehezen találsz olyan színes képet, amelynek témája a világításnak
köszönhetően a klasszikus fekete fehér fotográ ák hangulatát idézze meg. A feke47
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te-fehérben a megvilágítás nem csak arra van, hogy a modell szép legyen, hanem
hogy eltakarja annak esetleges hibáit. De azokat a hibákat meg kell látni.
Nem tudok tanácsot adni. Fejemben a meglátásom van. Nem kritizálok, ha
elmegyek egy kiállításra, eldöntöm, tetszik vagy nem tetszik, magamban elemzem
a képet. De sem az alkotónak, sem másnak nem fogom elmondani, hogy milyen
hibát találok benne. Arra a kérdésre, hogy egy illető személy mennyire fotogén,
fényképezzük vagy sem, csak egyet tudok felelni, amire Szabó Dénes tanított meg:
nem létezik nem fotogén személy, viszont létezik rossz fényképész.
Elfogadom, amit mondanak, hogy van kép, ami felér ezer szóval. Miért?
Mert néha komplikált szavakban elmesélni valamit, bonyolult úgy fogalmazni,
hogy bárki megértse azt, amire gondoltam. Ellenben, amikor valaki ránéz egy
képre, az vagy mond számára valamit, vagy nem. Illetve nem mond többet, mint
– és ezt látom az interneten szembeözönlő nagy mennyiségű képpel – „jaj, de
szép!” Ennyi. Ritkán, de lehet látni olyant, hogy meghatja a nézőket. És vannak
képek a modernek között is, amelyek szakmailag értékelhetetlenek, de beszélnek
hozzád. Amelyik mond valamit nekem vagy neked, még ha nem is biztos, hogy
másnak is ugyanazt teszi.
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Fotó: Klein András
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