
A Kádár-korszak viselettörténete napjainkban nagy figyelemnek örvend.  
A közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt kiállítás Rotschild Klára 

tervezői munkásságát bemutatva. Az ellenpontot, az ellenkultúrát Király 
Tamás és az életművéből rendezett tárlat képviselte a Ludwig Múzeumban. 
A minden tekintetben formabontó alkotó pályáját nemcsak a divat, hanem  

a színházművészet felől közelítve is érdemes megvizsgálni.

Egri Petra

DIVAT, SZÍNHÁZ, 
FELVONULÁS

Király Tamás ’80-as évekbeli 
ruhaperformanszai

Performatív divatséta 1989-ben, jobb oldalon Király Tamás, háttérben pedig az Országház
Fotó: © Almási Csaba
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A performanszt mint sajátos kifejezé
 si  formát nemcsak a képzőművészek, 
hanem a divattervezők is előszeretettel 
alkalmazzák. Nemzetközi kontextus
ban leginkább Alexander McQueen, 
míg itthon Király Tamás nyolcvanas 
évekbeli  akciói  képviselik  a  műfajt.  
Nincs könnyű dolgunk, ha definiálni 
próbáljuk a divatperformanszt,  főként 
mert hibrid fogalomról van szó, ami 
egyrészt átmenetet képez a színház és 
a  divatipar  között,  másrészt  az  idők 
során számos transzformáción ment 
keresztül. Sőt a tervezői intenciót te
kintve is másmás lehet: marketing, kö  
zösségi vagy akár politikai célú.
A divatperformanszok elemzésekor adó  
dik  a  színháztudományi  közelítés  –   
a színháztudomány és a divat teoreti
kusai nagyon hasonló fogalmi appará
tussal dolgoznak. Vizsgálják a test sze
repét az előadásban, valamint az idő 
és  a  megismételhetőség  problémáit.1  
Az eredetileg underground kezdemé
nyezést ma már olyan világhírű divat
házak is alkalmazzák, mint a Chanel, 

a Dior vagy a Dolce & Gabbana. Caro
line Evans2  a divatbemutatók történe
 ti áttekintését célzó tanulmányában3 
ezt az átalakulást a látványközpontú 
kapitalizmussal hozza összefüggésbe. 
Király Tamás esetében a divatperfor
manszok a nyolcvanas években, éppen 
a Kádárrendszer fogyasztói szocia liz    
musának csúcspontján tűntek fel, azon  
ban azzal a jelentős különbséggel, hogy 
az általa bemutatott ruhákhoz, a me rész 
kollekciókhoz nem igazán társult érté
kesítési szándék. Ő kezdetben perfor
matív divatsétákkal kísérletezett,  ame
lyek mai kifejezéssel élve flashmobként 
tűntek fel az utcán, a gyanútlan sétá  
lók legnagyobb megdöbbenésére. A kor   
szak kutatóinak véleménye szerint Ki
rály Tamás és a divatséták elsődleges 
célja az volt, hogy színt vigyenek a buda
pesti utcák szürke hétköznapjaiba, de  
a tervezőt közelebbről ismerők inkább 
tiltakozást, a „kádári divattal” szembe
helyezkedő akciókat emlegetnek. Király 
ezeket a performatív divatsétákat bará
tai közreműködésével többnyire a Váci 

utcában, Budapest akkori divatfőutcá
ján tette, de egyéb közterek „megszál
lására” is akadt példa. 1988ban Király 
modelljei a Szabadságszobor talapza
tánál, 1989ben pedig a Batthyány téren 
tűntek fel a tervező kreációiban – hát
terüket az Országház adta. A fellelhető 
fotódokumentációk és az interjúk arra 
engednek következtetni, hogy Király 
a kültéri divatsétákkal az adott hely
színhez társuló jelentést akarta újraír    
ni, átfogalmazni, minthogy amit ő kép
viselt, az radikálisan más volt, mint a 
Kádárrendszer intézményesített ízlés
világa. A bemutatott ruhák a legválto
zatosabb kellékekből, olykor mások ál 
tal szemétnek titulált, talált anyagokból 
(kátránypapír, törött tükör, csirkeláb!) 
jöttek létre. Muskovics Gyula és Soós 
Andrea közös könyvében a kádári hi 
ánygazdasággal magyarázza ezeket a 
meghökkentő párosításokat, illetve a 
Dick Hebdigeféle brikolázs4  kontextu
sában szubkulturális jelölési folyamatot 
feltételez Király munkáiban.5 A szerző  
páros úgy értelmezi ezeket a divatper

Király Tamás egyik performatív divatsétája Budapesten, 2005
Fotó: © Almási Csaba
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formanszokat, mint amelyek egyfajta 
forradalmi esztétikát6 testesítettek meg, 
s egyetértenek azzal, hogy ezek a per
formanszok könnyen válhattak a rend
szer kritikájának eszközévé, hiszen a 
műfaji szempontból határhelyzetben 
lé  vő divatperformansz már eleve kiska
put jelentett a politika által ellenőr zött 
mindennapokban.7 Király tünékeny 
kreációit egyértelműen a hiánygazda
sággal magyarázni talán túlzás, hiszen 
a tervező a rendszerváltás után is foly
tatta a „lehetetlen” anyagok használa tát 
és továbbra is hajmeresztő technikák
kal kísérletezett. A 2013as Elle di  vat  
shown bemutatott ruháit néhány kö 
römolló segítségével, kézzel készítette 
el, annak ellenére, hogy a technológia 
ebben az időszakban lehetőséget adott 
volna könnyebb kivitelezésre. Az ap 
ró  lékosan kidolgozott darabok csipké    
re emlékeztettek, anyaguk viszont egy  
szerű piros plasztikus karton. A ré 
szek összekapcsolását fémkapcsokkal 
ol dotta meg. 
Király Tamás ruhaperformanszai mel
lett a Kádárkorszakban más példát 
is találunk olyan divatmegmozdulás   
ra, amely a neoavantgárd párbeszédbe 
ágyazódva a rendszer kritizálását tűz   
te ki célként, például Hajas Tibor 1976
os Öndivatbemutató8 című divatdo
ku mentumfilmje. A színháztudomány 
számára Király sajátos divatperforman
szai határhelyzetük miatt érdekesebbek. 
Előadásszerűek9, ugyanakkor a publi
kum nem tudott elvonatkoztatni attól 
a ténytől, hogy bár szokatlan módon, 
mégis ruhákat mutatnak be, így köze
lebb állnak a divat, mint a színház vi
lágához. Peter Brook Az üres tér című 
könyvében igencsak tág színházmeg
határozást vázol számunkra,10 amelyet 
továbbgondolva nemcsak a divatperfor
mansz, hanem sok más emberi cselek 
vés is színházként definiálható. A Király
féle bemutatók a test színrevitelének 
egyik platformjaként működve alkal
masnak bizonyultak arra, hogy szem
léltessék a divatesemények és a színhá   
zi előadások közötti határok elmosódá
sát, esetleg le is bontsák azokat. Ehhez 

kapcsolódik Erving Goffman szocioló
giai perspektívából közelítő színházi 
ke retelmélete,11 ami tovább tágítja a 
színházi előadás fogalmát, s úgy magya
rázza azt, mint amely a nézőt színpadi 
előadóvá változtatja azáltal, hogy az 
előadót nézi. Más álláspontot képvisel 
Imre Zoltán, amikor azt állítja, hogy 
a színházként keretezhető események 
száma csak elméletileg végtelen, a gya
korlatban már konvenciók korlátozzák 
lehetőségét, tehát csak az tekinthető 
színháznak, amelynél a színházként 
való keretezés és ennek felismerése egy
beesik.12 Ginger Gregg Duggan divatku
tató egy, a Fashion Theory folyóiratban 
megjelent tanulmányában amellett fog
lal állást, hogy a divatperformanszok 
versengeni próbálnak a színházzal, a 
modellek pedig minidrámákat testesí
tenek meg a kifutón.13 Király divatper
formanszait a felhígult Kádárrendszer 
ellentmondásokkal terhelt politikai kon  
textusában vizsgálva, ezek esetében in
kább arról lehetett szó, hogy a nyolc
vanas évekbeli néző már eleve zavarba 
jött a határhelyzetben lévő divatperfor
manszt szemlélve, amelyet nem tudott 
egyértelműen színházként azonosítani, 
ám hagyományos divatbemutatóként 
sem kezelhetett.
Király Tamás divatsétái nem csupán a 
fennálló rendszerrel szembeni tiltako
zás eszközei voltak. A performanszok, 
illetve maguk a ruhák és a kiegészítők 
is erősen kötődnek a posztmodernhez, 
és leginkább a posztdivat (postfashion) 
kontextusába ágyazhatók. Ha az ameri
kai posztmodern „dreck” fogalma felől 
közelítünk Király efemer ruháihoz, ak 
kor arra a következtetésre juthatunk, 
hogy Király kreációinak a feltételezett
nél jóval kevesebb köze van a rendszer 
kritikájához és a zenei szubkultúrák
hoz. A posztmodern ugyanis szakít az   
zal, ami a modernben a barkácsolás 
volt. Baudrillard nyomán Efrat Tseëlon 
divatkutató is azt hangsúlyozza, hogy 
a posztmodern korszakban a divatot 
a jelentések feloldódása jellemzi.14 Ha 
ebből a pozícióból vesszük szemügyre 
Király performatív divatsétáit, divat

performanszait és különös divattár
gyait, akkor azok leginkább egy poszt
modern tervező sajátos elképzeléseit 
mu  tatják arról, szerinte mi is a divat. 
Kétségtelen, hogy ekkoriban Király a 
fennálló rendszer szimbólumaival is 
játszik, például a vörös csillaggal. De 
kérdéses, hogy ez a játék valóban egy
jelentésűen, csak a rendszer kritikáját 
céloztae. Ellenpéldának hozható az 
1988as NyugatBerlinben megrende
zett Dressater avantgárd divatbemu
tatóra15 tervezett kollekció és annak 
geometrikus formavilága. A bemuta
tott darabokban kevéssé van jelen a 
rendszer explicit kritikája, azok inkább  
a posztdivat fogalmának16 figyelembe
vételével értelmezhetőek.
Tudjuk, hogy Király Tamás a bemuta
tott kollekciókat, divattárgyakat és ki 
egészítőket nem szánta eladásra (ez alól 
kivételt képeztek a New Art Studió
ban barátaival, Koppány Gizellával és 
Kováts Nórával közösen készített dara
bok). Felmerül a kérdés, hogy akkor 
viszont miből tartotta fenn magát? 
A kirakatrendezőként is tevékeny Ki
rály Tamás a nyolcvanas évek kezdeté
től filmekhez és színházi előadásokhoz 
tervezett kosztümöket. Több olyan, má  
ra már legendás film született, amely 
a magyar underground (képzőművé
szek, filmesek, zenészek) összefogásá
ról tanúskodik. Az egyik legismertebb 
az 1983ban bemutatott, Bódy Gábor 
által rendezett Kutya éji dala, melynek 
jelmeztervezője Király Tamás, látvány
tervezője pedig Bachman Gábor volt.  
A sokak által ismert film meglehetősen 
bőbeszédű a nyolcvanas évek under
ground szubkultúráját illetően. Éppen 
azt az időszakot prezentálja, amikor 
Király Tamás sikerei is kibontakoztak. 
Ez újabb érv lehetne amellett, hogy ő 
maga is a szubkultúra aktív tagja volt, 
ezt az általánosítást azonban cáfol  ta 
egy 2006ban készített interjúban.17 
Király Tamás az említett visszaemlé
kezésben – amelyet természetesen le 
het kritikával kezelni, hiszen számta
lanszor láttunk már olyat, hogy egy 
művész megtagadja egyik korszakát –  
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Király Tamás ruháját viselő modell, 2000
Fotó: © Almási Csaba
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egyértelműen elhatárolta saját nyolc
vanas évekbeli  működését az under
ground szubkultúrától, s attól is, hogy 
alkotásai csupán a fennálló rendszerrel 
szemben lehetnének értelmezhetőek. 
Ezt támasztja alá az 1987. augusztus 
14i Élet  és  Irodalomban  megjelent   
cikk  is,  amiben  Kozma  György  úgy  
tu  dósított Király Animal’s  Dream cí   
mű ru  haperformanszáról,  mint amely 
„meg sem próbált gondolatokat közve-
títeni”,18  hanem inkább vizuális öröm
ben kívánta részesíteni a közönséget. 
A Király Tamás halálát követő évben, 

2014ben kiadott, a tervezőnek emléket 
állító kötet19 interjúit elemezve feltűnik, 
hogy a divatperformanszok résztvevői 
és a publikum visszaemlékezései sze
rint a bemutatók a színházi előadás és a 
divatperformansz határainak lebontá
sát, dekonstruálását célozták meg. Töb
ben is arról számolnak be, hogy Király 
divatelőadásainak látványvilága és esz  
közei nem álltak messze a színházi elő
adásoktól, amelyek a ’80as években 
ugyanúgy cenzúrázva voltak, mint bár
milyen más művészeti ág. A tervező 
által megálmodott divatperformanszo

kat tekinthetjük akár összművészeti 
eseményeknek is. A Boy’s Dreams feke
tefehér plakátja szerint a divatbemu
tatót az Ági és a fiúk, a Balkán Tourist,  
a Gagarin zenekarok és Másik János 
társaságában hirdették meg. Ugyanak
kor fontos megjegyezni, hogy a terve
zőnek később több közeledése is volt 
az intézményesült színházhoz, jó példa 
erre együttműködése a Baltazár Szín
házzal  –  amely  Magyarországon  az  
egyedüli, értelmi sérült színészekből 
álló  hivatásos  színtársulat  –,  kivált
képpen egy 2011es produkció, amely 

Boy's Dreams, divatbemutató, 1986, Petőfi Csarnok, Budapest
Fotó: © Tóth György / HUNGART © 2019
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Király Tamás (1952–2013) ruha és látványtervező. Az 1980as években azokkal az underground divatsétákkal hívta fel 
magára a figyelmet, amik ötvözik a színházi előadások, a divatbemutatók és a performanszok műfaji sajátosságait. A nagy 
érdeklődést kiváltó divateseményeket budapesti közterületeken, főként a Váci utcában rendezte meg, de a Petőfi Csarnokban 
és a Fiatal Művészek Klubjában is bemutatta kreációit. Ruhái egyszerre jelmezek, mobil szobrok, futurisztikus, saját korát 
megelőző transzformációk. Nemzetközi sikerre először 1988ban, NyugatBerlinben tett szert, amikor a Dressater divat
shown szerepelt ruhakölteményeivel. Alkotásai később megjelentek a Vogueban, a Stern újságírója pedig a divat pápájának 
nevezte, ezzel érzékeltetve jelentőségét. Alapítója volt a budapesti Petőfi Sándor utcában működő New Art Stúdiónak, amely 
akkoriban a hazai avantgárd művészet egyik szellemi központjának számított. Jelmezei 1983tól rendszeresen feltűntek  
a filmvásznon, például az azóta kultikussá vált Kutya éji dalában.
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már úgynevezett „divatszínházi” elő
adásként lett meghirdetve, Baltazáréji  
Álom címmel. 
A Kádárkori néző általában a látvá
nyosság köré épült történetekben vélt 
felfedezni hasonlóságokat a divatelő
adások és a színházi előadások között, 
amely nem meglepő a neoavantgárd 
műalkotások stiláris/műfaji behatárol
hatatlanságának következtében. Az sem  
véletlen, hogy a Nők Lapja vagy a Pesti 
Divat olvasója nem avantgárd divatbe
mutatóként, inkább színházi előadás
ként értelmezte a látottakat. A kádá   
ri ideológia – így a központilag szabá
lyozott és ellenőrzött divatlapok is –  
az akkor érvényben lévő, hivatalos szo
cialista divatot eleve úgy értelmezte, 
mint aminek meg kell testesítenie a 

„szo cialista jóízlést”.20 Ez a jó ízlés pedig 
számos esetben tökéletesen szembe
ment az olyan nagy párizsi couture 
házak provokatív kollekcióival, mint 
a Paco Rabanne vagy az Yves Saint 
Laurent.21 A divatújságírás legfőbb fel
adata ekkor a normaállítás volt. Ahogy 
azt Simonovics Ildikó is megjegyzi, a 
kádári ízlés számára „szalonképtelen
nek”, nevetségesnek minősített összeál
lításokat a Nők Lapja Heted 7 országból 
című rovata szinte lapszámonként tár
gyalta. Király bemutatott ruhái ebben  
a rovatban sohasem szerepeltek.
Divat és diktatúrák ellentmondásos, 
ám mégis szoros kölcsönhatásokon ala  
puló viszonyait vizsgálva Zanin Éva di  
vatkutató olyan következtetésre jutott, 
mely szerint a divat képes arra, hogy 

saját ideológiát hozzon létre, ezért dik
tatórikus alapon, hosszú távon nem 
igazán szabályozható.22 Király kollek
ciójának nemzetközi bemutatását sem 
akadályozta meg a politika, ugyanak
kor tudható, hogy a tervező a Művészeti 
Alaptagságot, amely jelentős anyagi 
támogatásokkal járt, sohasem szerez
hette meg. Király ’80as évekbeli divat
performanszainak értelmezésekor tehát 
mindenképpen szem előtt kell tartani 
a fennálló hatalom „kettős viszonyu
lását”: nem tiltotta be, de soha nem is 
támogatta ezeket a produkciókat. Hogy 
is támogatta volna, hiszen minden ele
mükben – kreativitás, extremitás, hu 
mor, spiritualitás, szabad szexualitás 

– az ellenkultúrát képviselték.
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