
Ahhoz, hogy Király Tamás ruhaterve
zői munkásságát megértsük és helyére 
kerüljön a rendszerváltás előtti utolsó 
évek művészetitársadalmi struktúrá
jában, nemcsak ruháinak művészeti és 
politikai kontextusát kell megvizsgál
nunk, hanem röviden áttekinthetjük 
a korabeli ruhaipar társadalmi szere
pét is, amelyre Király Tamás munkája 
akarvaakaratlanul is reflektál – úgy, 
hogy teljes egészében negligálja.
Nagyon nehéz ma elképzelnünk, hogy 
mennyi mindent jelentettek Király Ta 
más ruhái, illetve az önkifejező öltöz
ködésnek az a kultusza, amit ő is kép vi  
selt az 1980as években, amikor a gyá   
rak tömeggyártott, ruhaipari termékei 
szinte egyenruhává alakították az utca
képet is. A gyári divattervezők hiába 
kö  vették a nemzetközi trendeket, hiába 
szervezték a gyári divatbemutatókat, ha  
a boltok és áruházak nem rendelték meg  
a merészebbnek gondolt színű és formá
 jú modelleket, ezért az aktuális nem
zetközi divat az állami üzletekben csak 
nyomokban jelenhetett meg. A ruhaipari 
tömeggyártásnak egyébként történelmi 

gyökerei vannak: a második világhábo
 rú után egyre többen költöztek vidékről 
a városokba, kis méretű lakásokba, majd 
a házgyári program beindultával az új 
panel lakótelepekre. A nagyipari terme
lés, különös tekintettel a ruhaiparra, azt 
a célt is szolgálta, hogy a hozott társa
dalmi és kulturális különbségeket gyor
san homogenizálja. A rendszerszintű 
élet  módváltás következtében a ruhagyá
rak szintén alakítói a városkép vizuá   
lis változásának. A háztartások új szük
ségleteire reflektált a Pohárnok Mihály 
nevéhez fűződő, 1972–75 között lezaj
lott Házgyári Konyhaprogram is, ami 
mind a mai napig Magyarország legna
gyobb rendszerelvű dizájnprojektje volt. 
Az akkor tervezett konyhai eszközök a 
korszak ikonikus darabjai lettek, mint 
például Horváth László Saturnus kész
lete vagy Kovács Júlia citromfacsarója 
és almareszelője. A modernizációnak  
a ’80as években még közel sem volt vé 
ge, így ebbe a homogenizálódó, masszív 
könnyűipari közegbe nyitott rést Király 
Tamás, aki mindennek az ellenkezőjét 
állította és tette.

Azt is mondhatjuk, hogy a rendszer
váltás előtti ruhaipar jó minőségű alap  
anyagokból gyártott jó minőségű ruhá
kat, amiket aztán évekig hordtak tulaj
donosaik, ami ma kifejezetten fenntart 
hatónak lenne tekinthető. Ezzel szem ben 
Király Tamás ruhákról alkotott képe 
sokkal inkább köthető egy olyan efemer 
attitűdhöz, amely a színházhoz, film
hez vezet, ahol a jelmezek készítésénél 
nem a tartós hordhatóság a cél, hanem 
a látvány. Király Tamás nem ezt a szak
mát tanulta, hanem a kirakatrendezést. 
Bachman Gábor révén, barátságuknak 
köszönhetően került közel a filmhez, és 
ezen keresztül a ruhákhoz is, hogy aztán 
élete végéig a jelmezek és showk csodá
latos világában éljen. Önálló jelmezter
vezőként Sándor Pál Szomorú vasárnap 
című, 1981ben készült filmjében láthat
tuk először, majd ezután következett a 
Kutya éji dala (Bódy Gábor), a Hülyeség 
nem akadály (Xantus János), Az ember-
evő szerelme (Cantu Mari – Pázmándy 
Kati), később Szabó Ildikó Csajok című 
filmje, számos kisebb produkció és szín
házi előadás.

Szabó Eszter Ágnes

FUTÓSZALAG VS. KIFUTÓ
Az Új Tükör magazin 1989/36-os 

számának cím- és hátlapja
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Divatsétáin ütköztette saját koncepci
óját az utca közegével. Mintha filmek 
ből kilépő, hol konstruktív, hol de  konst  
 ruktív látványelemeket viselnének a 
modellek, teljes kontrasztban az utcán 
futó ruhaipari termékekkel. Király Ta  
más egy filmes látványtervezőcsoport 
tagjaként dolgozott és talán sosem lé
pett ki a filmből, nem esett ki a szere
péből, hanem kiterjesztette a valóságra 
a látvány megtervezhetőségének atti
tűdjét. Az utca járókelőit is beemelte a 
történetbe azáltal, hogy a két valóságot 
direkten egymás mellé helyezte. Ezt a 
képet látjuk ma is, amikor kezünkbe ke   
rül a harminc évvel ezelőtti,  1989es 
Új  Tükör  magazin 36. – a Nagy Imre 
temetés  utáni,  de  még  a  berlini  fal  
le  omlása előtti –, szeptemberi száma, 

amelyben a Francia Kulturális Intézet
ben, a nagy francia forradalom emlé
kére rendezett ünnepségen tartott Ki  
rály Tamásféle performanszról írt cik  
ket Acsay Judit.  Rövid visszaemlékezé 
sében kiemeli a ruhák jellegzetes jel
mezszerűségét és megjegyzi: „Mint is- 
meretes, Király Tamás öltözékei nem 
hagyományos anyagokból és nem ha-
gyományos  célokra  készülnek:  külön  
ügyesség  szükségeltetik  a  manökenek 
részéről a testük és a ruhák állagának 
megőrzéséhez. Van, amelyik egyszerű-
 en csak szakad, vagy amelyik kizárólag 
oldalra emelt karokkal viselhető, míg 
mások szemmel láthatóan szúrnak vagy 
böknek, ha nem néz oda senki, tán rúg-
nak és harapnak is.  De legalább ezer 
szempár állandóan odanéz, így Király 

ruhái itt nem tudnak teljes egészében 
kibontakozni. Át kellene helyezni őket, 
gondolom videoklipekbe meg színházi 
játékterekbe, filmstúdiókba, reklámfotó-
sok műtermeibe, és mindenféle olyan 
terepre, ahol a JELMEZ még nem puszta 
illusztráció, hanem egyenrangú eleme 
egy-egy vizuális produkciónak.” A tudó
sító egy divatbemutatóra ment, és bár 
ismeri Király Tamás munkáját, mégis  
a funkcionalitáson tépelődik, és meg
érzi  a  látványtervezés  teatralitását  a  
ru  hák ideiglenességében. Az Új  Tükör  
ma gazin képszerkesztőjének kor do ku   
men tumokra érzékeny munkájának kö 
szönhetően a címlapon Király Tamás 
egyik kreációja, a hátlapon pedig cím 
és szöveg nélkül a valóság.

  

„2011-ben az Iparművészeti Múzeum kurátoraként sokat beszélgettem Király Tamással arról, hogy hogyan képzeli  
egyben tartott életművének bemutatását. Ekkor kaptam tőle ezt az Új Tükör magazint, és ő hívta fel a figyelmemet arra,  

ahogy a korabeli képszerkesztő a címlap és hátlap képeit összepárosította.” – Szabó Eszter Ágnes
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A népzene ünnepe – 
a táncháztól a világzenéig
2020. január 18.

Nagy kínai újévi hangverseny
2020. február 3.

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online  
a www.mupa.hu oldalon.  
További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310

A Müpa támogatója 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
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