
4 6

2
0

1
2

/
1

1
,

1
2Szücs Luca

Perspektívaváltás.  
Rodolf Hervé 1989–1994  
között készült képei és videói
Rodolf Hervé: On the Ground 1989–94

• Centrális Galéria (OSA Archívum), Budapest

• 2012. szeptember 18 — november 4.

Az elmúlt években jól megfigyelhetően megnövekedett az érdeklődés és az igény 

a rendszerváltás „kibeszélésére”: élénk vita bontakozott ki a különböző értelmi-

ségi körökben a rendszerváltás, valamint az azt követő időszak újragondolásáról 

és kritikai vizsgálatáról. Jól illeszkedik ebbe a diskurzusba az OSA Centrális Galé-

ria jelenlegi, On the Ground című kiállítása is, amely Rodolf Hervé 1989 és 1994 

között készült képein és videómunkáin keresztül idézte meg a rendszerváltást és 

az azt követő időszak társadalmi és kulturális közegét. 

Rodolf Hervé (1940–2000),1 a világhírű fotográfus Lucien Hervé (Elkán László, 

1910–2007) fia, a szocializmus végnapjaiban — 1989 legvégén — érkezett Buda-

pestre a Vasarely Múzeumban rendezett kiállítására, ami után majdnem egy 

évtizeden át az országban maradt, s így lehetősége volt megélni és művészi 

attitűddel dokumentálni az „átmenet” éveit, a magyar társadalom efemer, forra-

dalmi eufóriáját.

A kiállításon bemutatott videómunkák, valamint a 100 színes és fekete-fehér, 

részben polaroid fénykép két jól elkülöníthető csoportot alkot: az egyik a rend-

szerváltás utáni Magyarország első négy évének társadalmi és politikai válto-

zásait örökíti meg, míg a másik Budapest szubkulturális életét, annak kultikus 

helyeit, és jellegzetes, hírhedt személyiségeit mutatja be. A fotókból és videókból 

1  http://rodolfherve.com (ld. még: Balkon, 2010/9., 42-43.)

kibontakozó „helyzetkép” elevenen és érzéklete-

sen jeleníti meg a rendszerváltozással felszínre 

kerülő és addig tabunak számító politikai, gaz-

dasági és társadalmi problémákat, illetve azt a 

folyamatot, amely alatt az addig egységesnek 

tűnő, ellenzéki szerepbe kényszerült neoavant-

gárd szubkultúra hirtelen differenciálttá, a 

második nyilvánosság pedig elsődlegessé vált.2 

A rendszerváltás sok tekintetben átrajzolta 

Budapest szubkulturális térképét, és nagyban 

megváltoztatta a neoavantgárd csoportkul-

túra3 szerkezetét, vagy másképp, Mérei Ferenc 

szavaival élve: a „közösségek rejtett hálózatát”. 

Megszűnt a hatalom, a hivatalos kultúra és az 

ellenállás kultúrájának dichotómiája, és ezzel 

együtt szertefoszlott az ellenállás szubkul-

turális kerete is, ami a különféle csoportok és 

közösségek közötti társadalmi integrációt biz-

tosította, illetve szorosabbá tette az egyének 

közötti összetartást és kommunikációt.4  

A nyolcvanas évek végén ez a szubkultu-

rális keret már lazulni kezdett, majd 1990 

után a megváltozott politikai környezet, az 

internacionalizálódás, kommercializálódás és a 

generációs kifulladás hatására felbomlott, ami  

a különböző áramlatok szétválásához és a szemé-

lyes különbségek manifesztációjához vezetett.5 

Hervének sikerült gyorsan beilleszkednie az 

éppen átalakuló, budapesti underground közös-

ségbe, így lehetősége nyílt arra, hogy egyszerre 

átélje, és belülről, szubjektíven, mint „résztvevő 

megfigyelő” dokumentálja a különféle nyilvános, 

művészeti vagy privát eseményeket. A fotókon 

és videófelvételeken Hervé életén és élmé-

nyein keresztül kapunk betekintést Budapest 

első sikeres kulturális vállalkozásainak életébe, 

ismerjük meg annak figuráit, így a kultikus Tilos 

az Á-t, Király Tamás extravagáns szülinapi divat-

bemutató party-ját, vagy a felszabadult- fél-

meztelen Bárdos Deák Ágnest a legendássá vált 

Zanzibárban, a Billiárd fél 10-t, a Fiatal Művészek 

Klubját, vagy a Ganz-Mávag Vörösmarty Műve-

2  Ezzel a témával foglalkozik Seres Szilvia Konzerv című 
2006-os filmje is, amely a rendszerváltáskori magyar 
underground kultúra metamorfózisát mutatja be Rodolf 
Hervé hagyatékán keresztül. (Konzerv, színes magyar 
dokumentumfilm, 51 perc, rendező: Seres Szilvia). A film 
megnézését az Artpool Művészetkutató Központ tette 
lehetővé. (Ugyanez a film volt a kiindulópontja a művésznő 
nemrég bemutatott Laza optimizmus című 
videóinstallációjának is: Mélycsarnok, Budapest, 2012. január 
12 — február. 12.)
3  Havasréti József szerint Magyarországon a neoavantgárd 
alapvetően csoportkultúra volt, egy „hálózat”, ami több 
kisebb közösségből tevődött össze, és amelynek határai 
nyitottak voltak egymás felé, így megvalósult a csoportok és 
közösségek közötti átjárás és kommunikáció. Ezen „háló” 
csomópontjai a személyiségeken túl megragadhatóak voltak 
helyszínek, társadalmi terek használatán keresztül is. In: 
Havasréti József: Alternatív regiszterek, A kulturális ellenállás 
formái a magyar neoavantgárdban, Budapest 2006, 99. 
4  Havasréti József: i.m. 71–76.
5  Ezt a problémát járta körül az egyik, a kiállításhoz 
kapcsolódó, Underground above the Ground című beszélgetés. 
Résztvevők: Menyhárt Jenő, Szőnyei Tamás, Trencsényi 
Balázs, Vágvölgyi B. András, Wessely Anna és Klaniczay 
Gábor (Centrális Galéria, 2012. szeptember 27.)

Rodolf Hervé
Squat, Liliom utca, Budapest, 1991
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lődési Házának pincelabirintusában működő hír-

hedt Fekete Lyukat.

A kiállításon egy sor, szociofotóként kategorizál-

ható fénykép is bemutatásra került, amelyeket — 

szemben az előzőekkel — egyfajta távolságtartó, 

leíró attitűd jellemez. Hervé képein objektíven 

igyekezett leképezni Budapest poszt-szocialista 

mindennapjait. Az 1989-ben Franciaországból 

megérkező Hervé egy valóban „multikulturá-

lis” országban találja magát, ugyanis még soha 

annyi külföldi állampolgár nem tartózkodott 

egyidőben Magyarország területén, mint a 

rendszerváltás idején. 1990-től, a határ meg-

nyitásoktól kezdve, gazdasági menekültáradat 

érkezett az országba tömeges migrációs hullá-

mok formájában, eleinte a volt Szovjetunió terü-

letéről, illetve jórészt Romániából, majd 1993-tól 

a fölbomló Jugoszlávia területéről a Nyugat 

irányába.6 Hervé képei érzékletesen ábrázolják 

az említett migrációs mozgások a város akkori 

arculatát átrajzoló hatását: az utcák és aluljárók 

illegális árusokkal, koldusokkal, és hajléktala-

nokkal teltek meg, és „KGST-piacok” jöttek létre 

Budapesten és más vidéki városokban is. 

Hervé munkái az átmenet pillanatának, annak  

a nagyon keskeny idősávnak a kiváló dokumen-

tációi, amikor még párhuzamos realitásként 

álltak egymás mellett a szocialista közelmúlt 

szobor-emlékei és a kortárs köztéri megnyilvá-

nulások, mint például a demokratikus szabad 

választások kampányplakátjai és Varga Imre 

1986-os, akkor még a Vérmezőn álló, de 1992-

ben onnan eltávolított és a Szoborparkba átszál-

lított Kun Béla emlékműve.7 Hasonlóan ezt az 

átmenetet vagy párhuzamos létezést jeleníti 

meg szimbolikus formában a kiállítás egyik iko-

nikus képe is, amelyen a III. kerületi áthúzott 

„Zamercev-tér” utcanévtábla látható négyszer, 

négyzetes osztásban, felette az új, Miklós utca 

felirattal, ami szó szerint „felülírja” a múltat. 

Végül szeretnék kitérni Hervé két, figyelemre-

méltó videómunkájára, a Langyos víz (1992) és  

a 6-os villamos (1992) címeket viselő alkotásokra, 

amelyek jelen kiállításon egykori munkatársa, 

Szűcs Tamás operatőr és rendező válogatásá- 

ban, tabló formátumban tekinthetőek meg.  

A Széchenyi-, a Dagály-, és a Lukács fürdőben 

forgatott Langyos víz címe és képei reflexszerűen 

felidézik Méhes László azonos című, 1970–1973 

között Langyosvíz címen alkotott szatirikus élű, 

hiperrealista sorozatát. Hervé képein megjelen-

nek a hazai fürdőkultúrának szinte már archeti-

pikusnak nevezhető idős, kissé molett, jókedélyű 

6  Tódor János: Aluljárók népe. Szociográfiák. 1989–2004, 
Árgus Könyvkiadó, Székesfehérvár, 2004, 282.
7  http://www.mementopark.hu (A Kun Béla emlékmű 
eltávolításáról 1991-ben született döntés, majd 1992-ben 
került sor a szétszerelésére és átszállítására, azonban a 
monumentális szobor talapzata még 1997-ig a Vérmezőn 
maradt. Varga Imre szoboremlékművével Rényi András 
foglakozott behatóbban: lásd: A légből kapott monumentum, 
Mozgó Világ, 2000/2, 99–113.)

fürdőzői. A 6-os villamos című, Erdély Dániellel közösen forgatott munka a nagy 

körúti villamoson való utazás hangulatának esszenciáját nyújtja; a hajnali, és reggeli 

járatok fáradt és elgyötört utazóközönségének portréival és a város fragmentuma-

ival a film totális életérzés-lenyomatot ad a korabeli Budapestről. A videómunka 

ekképp túlnő a puszta dokumentáció-jellegen, és hasonlóan Sugár János Perzsa séta 

című 1985-ös kísérleti filmjéhez, a Hatos villamos a jelen kor percipiálhatóságának 

problémáját járja körül.

Hervé mindkét filmjének — jelenlegi formátumokban is — van egyfajta kontemp-

latív, repetitív, állandóságot sugárzó jellege; a 6-os villamos képeit nézve döbbe-

nettel konstatálja a néző, hogy hiába telt el a film készítése óta 20 év, a járatok 

közönsége, az emberek általános habitusa, az arcok és a mimikák változatlanok 

maradtak, talán csak a háttérben megjelenő budapesti forgalom autókínálata lett 

színesebb és változatosabb.

Rodolf Hervé 
Körözöttes zsemlék, Lukács fürdő, Budapest, 1992

Rodolf Hervé
Peep show, Rákóczi tér, Budapest, 1993


